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1. Samenvatting, conclusie en aanbevelingen 

 Aanleiding 

 
In opdracht van de gemeente Doetinchem hebben we het voorliggend adviesrapport opgesteld welk 
onderzoekt welk installatieconcept het meest passend is voor de Gruitpoort te Doetinchem.   
 
Deze concepten worden getoetst op de financiële aspecten op basis van initiële investeringen en de Total 

Cost of Ownership en hebben betrekking op het comfort, de inpasbaarheid in de fasering en de 

toekomstbestendigheid, prijsstijgingen van energie en onderhoud worden meegenomen deze zijn  van 

belang voor zowel de huurder als de verhuurder.   

 

In dit rapport worden de volgende onderwerpen behandeld (e.e.a. verduidelijkt aan de hand van de 
bijlagen): 
 

• Doelstelling, hierin wordt het te behalen resultaat gedefinieerd; 

• Samenvatting en conclusie, hierin worden de bevindingen in het rapport samengevat en de 

aanbevelingen ten aanzien van de installatiekeuze genoemd;  

• Keuzematrix  hierin worden de onderzochte zaken nader toegelicht alsmede de weegfactoren; 

• TCO berekening, hierin wordt een rekenmodel opgesteld voor de investering en exploitatie van de 

verschillende installatievarianten. 

 

 Doelstelling 

Het doel van dit rapport is om, op basis van een onderbouwde argumentatie, tot een keuze te komen 

voor het toe te passen installatieconcept. Hierbij zal worden gekeken naar meetbare grootheden als de 

investeringskosten, de kosten en baten op basis van de Netto Contant Waarde (NCW), de 

milieubelasting en het comfort. 
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 Samenvatting 

In de afgelopen jaren zijn er al diverse maatregelen getroffen om het binnenklimaat te verbeteren, er zijn 

een aantal Manco’s uit de installaties gehaald en de regeltechniek is o.a. vervangen. Echter wil de 

opdrachtgever onderzoeken of er een grotere slag gemaakt kan worden in het  verbeteren van het 

binnenklimaat ( met name de koeling en de ventilatie) en daarmee ook waar mogelijk de duurzaamheid. 

Hiervoor hebben we eerst de volgende scenario’s, scenario I t/m IV, onderzocht op het financiële aspect met 

daarbij de mate van ingreep.  

 

Scenario I:  gebouw krijgt dan een geheel nieuw gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning. 

De capaciteit van dit systeem komt overeen met het huidig Bouwbesluit.  

Scenario II:  als scenario I echter met de toevoeging van  Topkoeling1 voor de ruimten welke zijn 

aangemerkt in de Prioriteit lijst van de gebruiker, zie hoofdstuk 3.  

Scenario III: als scenario I het aanbrengen van “airco units” in de ruimte waarbij per ruimte de mate van 

koeling ingesteld kan worden. Ook hier geldt dat ook de investeringskosten worden benoemd voor het 

gehele gebouw. 

Scenario IV : is een combinatie van topkoeling (scenario II) en de airco-units (scenario III). 

 

De investeringskosten zijn weergegevens op pagina 8 met een bandbreedte:  laag- en hoog ingeschat, dit 

omdat bij de huidige marktontwikkelingen de installatieprijzen behoorlijk kunnen fluctueren. In de TCO 

berekeningen hebben we gewerkt met de gemiddelde investeringskosten. 

 

Omdat de inpassing van een collectief ventilatiesysteem in een bestaand gebouw ingrijpend is, betekent dit 

voor het onderhavig project dat het gebouw voor langere tijd gesloten dient te worden. Er dient dan 

tijdelijk gezocht te worden naar een andere locatie.  

 

De hiervoor genoemde opties zijn ingrijpend en we hebben de vraag gekregen of er ook  scenario’s zijn 

welke gefaseerd ingepast kunnen worden. Randvoorwaarde hierbij is wel dat deze een significante 

verbetering geven aan het binnenklimaat en waar mogelijk ook aan de energie-efficiency.  

 
Scenario V :  Airco’s aanbrengen voor de Prioriteitenlijst van de gebruiker, (scenario III echter nu zonder 

het aanpassen van de collectieve luchtbehandelingskast zoals benoemd is bij scenario I)  

Scenario VI : Warmteterugwinning aanbrengen voor de bestaande luchtbehandelingskast. En het “slim” 

maken van het huidig afzuigventilatiesysteem zodat vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. 

Hiermee wordt het energiegebruik gereduceerd en  de tochtklachten afnemen . 

Scenario VII : Als scenario VI echter wordt de nieuwe luchtbehandelingskast voorzien van een koelbatterij. 

 

Op verzoek van de opdrachtgever hebben we twee scenario’s samengevoegd te weten: scenario V en VII. 

Deze combinatie hebben we ook doorgerekend. Het gebouw krijgt dan koeling (scenario V) en 

aanpassingen aan het ventilatiesysteem  scenario VII. 

  

 

 
1 Topkoeling is beperkte koeling waarmee de ruimte temperatuur met een paar graden wordt gereduceerd. 
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 Conclusie 

Let op omdat de weegfactoren welke bepalend zijn voor de score nog niet zijn vastgelegd door de 

opdrachtgever is de navolgende conclusie nog in concept. 

 

Op moment dat we het gebouw voor de toekomst gereed willen maken met een scope van 50 jaar dan zou 

installatie concept IV de beste keuze zijn. De installatie voldoet dan aan Frisse scholen Klasse B, koeling is 

toegevoegd  en de installatie is geschikt voor een “All electric” toepassing. Het grote nadeel is dat het 

gebouw voor een zeer lange tijd dicht moet vanwege de ingrijpende bouwkundige en installatietechnische 

werkzaamheden. Tevens zijn de  investeringskosten hoog te noemen. Daarbij komt dat een “All electric” 

oplossing zowel energetisch als installatietechnisch alleen verantwoord is wanneer de bouwkundige schil 

ook wordt aangepast.  Zonder bouwkundige aanpassing zou de warmtepomp een te grote capaciteit 

moeten bezitten waardoor de grote stroom opname uit het elektriciteitsnet een issue kan worden .Dit geldt 

tevens voor de geluidsoverlast van de luchtwarmtepomp voor de omliggende gebouwen, ook hier moet 

een bouwkundige aanpassing voor gedaan worden . Kortom dit scenario is kansrijk in combinatie met een 

grootschalige verbouwing waarbij de installatie en de bouwkundige schil worden aangepast. 

 

De scenario’s V t/m VIII zijn inpasbaar waarbij de gebruiker in het gebouw kan blijven. Bij een verbouwing is 

er altijd wel overlast echter is dit wel te managen door de installatie in fases uit te voeren.  

De combinatie van Scenario V en VII scoort daarbij het best doordat middels efficiënte keuzes de installatie 

energiezuiniger wordt, door warmteterugwinning toe te voegen, een slimme schakeling voor de 

afzuigventilators te plaatsen zodat het energiegebruik afneemt.  En dat we koeling toevoegen zodat de 

ruimten in de zomer ook goed gebruikt kunnen worden.  

Het toevoegen van koeling zorgt direct voor een significante stijging van het comfort. De genomen 

energiebesparende maatregelen op het ventilatiesysteem voor een afname van het elektriciteitsgebruik 

echter is  niet voldoende om het energiegebruik van de koeling te compenseren. De extra kosten voor 

koeling kunnen beheersbaar worden door Good Housekeeping door alleen te koelen bij ruimten welke 

gebruikt worden.  

 

Een denkrichting is dat na 20 jaar, in het jaar 2041, nadat de installaties van de  hiervoor genoemde 

systemen zijn afgeschreven  het gebouw geschikt gemaakt wordt voor “All Electric” . Waarbij de 

isolatieschil wordt verbeterd, het dak wordt dan verstevigd en geschikt gemaakt voor  PV panelen met de 

daarbij behorende installaties .  

 

 

 

.  

 

 



Keuze installatieconcept  Pagina: 7 

Betreft:      De Gruitpoort te Doetinchem  Versie: 0.4 

Onderwerp: verbetering binnenklimaat  Datum: 25 augustus  2021 

 

 

 

Tabel  1: score tabel van de onderzochte scenario’s. 

 

Tabel  2: investeringskosten van de onderzochte scenario’s.
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2. Keuze matrix 

 Weegfactoren 

Voor de bepaling van de toe te passen installatievariant is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, 
waarbij elk installatieconcept is beoordeeld op een aantal meetbare en niet-meetbare criteria.  
 Het onderzoek naar de installatieconcepten is uitgevoerd op basis van een aantal variabelen en 
criteria. Per criterium wordt een weegfactor toegekend, zodat de belangrijkste criteria de grootste 
invloed hebben op het eindresultaat. De voor- en nadelen spelen daarbij een rol. 
 

Criterium Weegfactor Opmerking 

1. Investering 10 Raming budget 
toegepaste installatie. 

2. TCO 10 De Total Cost of 
Ownership voor een 
periode van 20 jaar 

3. Energiekosten  10 Energiekosten  

4. Wintercomfort 10 Het tochtvrij inbrengen 
van ventilatielucht, en 
frisse scholen klasse B 

5. Comfort binnenklimaat 25 De aanwezigheid van 
koeling.  

6. Inpasbaarheid ivm de fasering 25 Hoe is het systeem 
inpasbaar tijdens de 
bouwfasen 

7. Toekomstbestendigheid 5 Geschiktheid voor een “All 
Electric” systeem 

8. Milieubelasting: CO2 5 Op basis van vermeden 
CO2 uitstoot. 

Tabel 3: De toegepaste weegfactoren voor het vergelijk. 

 

Bij de beoordeling wordt de hoogste score toebedeeld aan de beste variant inzake het te beoordelen 
criterium.  
 
In tabel 1 zijn de gewogen scores weergegeven van de onderzochte scenario’s op basis van de 
weegfactoren van tabel 3. 
 
Note: De weegfactoren zijn nog niet definitief en moeten nog bepaald worden in overleg met de 
opdrachtgever. 
 
Een aantal beoordelingscriteria zijn vergeleken op basis van berekeningen. Bij de overige criteria zijn de 
kenmerken van de betreffende installatievariant in acht genomen. 
 
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van kentallen en ervaringsgetallen van vergelijkbare 
gebouwen. Op basis van deze kentallen zijn de investerings- en exploitatiekosten geraamd. Tevens is per 
variant de invloed op het milieu berekend met behulp van de CO2- uitstoot.  
 
We hebben het energiegebruik voor ventilatie ingeschat waarbij we geen gebruik meer maken van 
recirculatie wat wel overeenkomt met het huidig ontwerp. Recirculatie van ventilatielucht werd vroeger 
wel vaker gebruikt, als een vorm van warmteterugwinning. Heden ten dage wordt dit niet of nauwelijks 
meer toegepast. In de huidige situatie worden niet alle ramen geopend wat wel nodig zou zijn om een 
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goed binnenklimaat te krijgen. Kortom een directe parallel met het huidig energiegebruik en de 
berekende waarden kunnen daardoor afwijken we hebben deze getallen hiervoor ook niet bedoeld. 
Kortom de energiegegevens zijn voor het vergelijk bruikbaar echter kan niet gebruikt worden als 
referentie voor het huidig gebruik.  
 
Aandachtspunt:  
De constructieve kosten c.q. aanpassingen en eventuele subsidies zijn niet meegenomen in het vergelijk. .  
Voor de vergelijking van de verschillende varianten geven de waarden zonder bouwkundige kosten en 
subsidie echter voldoende informatie voor het maken van de juiste keuze 
 

 TCO berekeningen 

We hebben de Total Cost of Ownership (TCO) op basis van de Netto Contante Waarde (NCW) 
doorgerekend voor 50 jaar.  
 
In deze berekening worden de volgende aspecten meegenomen: 

• Stijging van de energieprijzen; 

• Onderhoudskosten; 

• Indexering van de onderhoudskosten; 

• Vervangingskosten. 

 

De TCO berekening geeft een beter beeld van de werkelijke exploitatiekosten rekening houdend met de 
energieprijsstijgingen. In de bijlagen zijn de resultaten weergegeven van deze berekening, de berekening 
van de Cashflow, de gevoeligheidsanalyse op basis van aardgasprijsstijgingen en de discontovoet.  
 
In onze berekening zijn wij uitgegaan van een discontovoet van 4%, en een inflatie van 2,5% per jaar en 
een extra energieprijsstijging van warmte  boven die van de inflatie van 3%. 
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3. Pioriteringslijst van de gebruiker 

 

 
 

 


