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BREEAM traject en certificering voor Kampershoek 2.0

Voorstel

Akkoord te gaan met het starten van het BREEAM certificeringstraject.
Het minimale ambitieniveau van 3 sterren vast te stellen.
In te stemmen met de benoeming van Peter Verdonschot als projectleider
BREEAM.

Inleiding

Duurzaamheid en innovatie staat hoog op de agenda van het nieuwe bedrijvenpark
Kampershoek 2.0. Concreet betekent dit onder meer een hoogwaardige landschappelijke
inpassing met behoud en versterking van bestaande cultuurhistorische en ecologische
waarden, state-of-the-art verkeersafwikkeling, modern parkmanagement, dynamische
openbare verlichting en concrete toepassing van de cradle-to-cradle-ontwerpmethodiek.
Daarmee onderscheid Kampershoek2.O zich met andere bedrijventerreinen in de regio.
Getracht wordt een BREEAM-certificering voor het bedrijventerrein te behalen,

Met BREEAM Gebiedsontwikkeling wordt niet de duurzaamheidprestatie van slechts een
enkel gebouw/ maar van een heel gebied beoordeeld. Gebiedsontwikkelingen worden
beoordeeld op een zestal duurzaamheidscategorieen: gebiedsmanagement, synergie,
bronnen, ruimtelijke ontwikkeling, welzijn & welvaart en gebiedsklimaat. Het keurmerk
BREEAM is een mondiaal erkend keurmerk en vindt met name bij het bedrijfsleven en de
logistieke sector steeds meer navolging.
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Een gebied kan een score tussen 1 of 5 sterren verkrijgen (zie hieronder)

Score
Pass
Good
Very Good
Excellent
Outstanding
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**
***
****
*****

Voor Kampershoek 2.0 hebben we op basis van een quickscan en een beknopte analyse
gekeken welke BREEAM score voor het gebied haalbaar is. Het resultaat laat een haalbare
3 sterren score (ofwel Very Good) zien.

Beoogd effect/doel

Met een certificaat onderscheidt Weert zich en is daarmee aantrekkelijker voor bedrijven
om zich hierte vestigen. Het toont namelijk aan dat veel randvoorwaarden zoals
ontsluiting op het openbaar vervoer/ een duurzame terrein inrichting en een gezond
werkklimaat geregeld zijn.

Een belangrijk ander aspect is dat Weert bij de ontwikkeling van Kampershoek 2.0 de

duurzaamheidprestatie concreet kan meten en zelfs in het proces nog kan verbeteren. De

analyse geeft namelijk op details inzicht in de huidige en de mogelijke prestaties.

Argumenten

BREEAM is bij utiliteitsgebouwen en bedrijfsgebouwen inmiddels gemeengoed. Voor
gebieden is het echter nog nieuw. In het zuiden van Nederland zijn slechts twee gebieden
gecertificeerd: Doftse Kil (Dordrecht) en Moerdijk. Door een ceftificering (internationaal
erkend) is Weeft daadwerkelijk onderscheidend en manifesteert Weeft zich als koploper.
Dit betekent ook dat Weeft voor bepaalde bedrijven waarschijnlijk aantrekkelijker wordt
als vestigingslocatie (met name de distributie- en logistieke sector).

Een ander argument om de BREEAM certificering uit te werken is dat het ontwikkelende
team gedwongen wordt duurzaamheid multidisciplinair te bekijken. Met andere woorden,
een BREEAM traject is te zien als een interne cursus duurzaamheid. Ieder zal op zijn of
haar vakgebied worden gevraagd naar de duurzaamheid in de uitvoering en krijgt daarbij
r1e overige mogelijkheden of uitdagingen te zien (bijvoorbeeld: welke betonsoort wordt
gebruikt en welke betonsoorten zijn duurzamer).

Samenvattend worden met het proces tot de aanvraag van het BREEAM-ceftificaat de
volgende effechten behaald :

. Duurzaamheidsscore van een projectontwikkeling wordt integraal inzichtelijk

. Een duurzaam gebied heeft meer waarde

. BREEAM-NL trekt investeerders aan

. BREEAM-NL trekt gebruikers aan

. Een BREEAM-NL gebied is goed voor het imago

. BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling zorgt voor onderscheidend vermogen
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Kanttekeningen en risico's

Een BREEAM certificering is een uitgebreid traject waarbij voor alle 6 de
duurzaamheidscategorieën bewijslast moet worden verzameld. Deze bewijslast moet door
een onafhankelijke assessor worden getoetst om vervolgens het certificaat te verkrijgen.
Dit ceftificaat is daarbij ook niet kosteloos.

In een interne projectgroep is besproken dat een minimale 3 sterren certificering als
ambitie van Weert haalbaar is. Dit is nog geen voldongen feit en hier zullen we op diverse
aspecten nog aanvullende bewijslast moeten aanleveren. Hierbij wordt gekeken of de
ontwikkeling nog aanpassingen nodig heeft om de drie sterren uiteindelijk te halen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

fase

Aanloop fase:

Inventarisatiefase:

Certificeringsfase:

taken

Quickscan
, Analyse

Beslu itvorm ing
Evt Excursie
Moerdijk
Bewijslast
Toetsing
Extra bewijslast
Assessor plus
ceftificaat

Indicatieve
kosten
5.000

22.OOO

12.000

Indicatieve
planning
Jan'19

lan-feb'19

Maart '19

De kosten komen ten laste van de grondexplotatie Kampershoek 2.0. Dit bedrag wordt
bekostigd via grootboeknummer Kampershoek 2.0 G290000. Met de externe adviseurs zal
een plafondbedrag worden afgesproken.

Daarnaast zal een intern team bestaande uit een aantal mensen de documentatie en
dossiervorming borgen. Een projectleider en diverse collega's zullen hun input moeten
leveren. De interne workload zal dus bestaan uit uren en met name bij de administratie
zal het gaan om grofweg 40 tot 60 uur.

Duurzaamheid

Uitvoering/evaluatie

Zowel Kragten als HetEnergieBureau zullen een rol kunnen spelen in de aanloop en
inventarisatiefase. Hun kosten zijn in bovenstaand overzicht opgenomen.

In de aanloopfase is het goed om een werkbezoek naar Moerdijk te organiseren. Moerdijk
heeft op basis van de recent vastgestelde nieuwe BREEAM richtlijn een certificaat
gekregen en voor Weert zou dit een inspirerend voorbeeld kunnen zijn op onder andere
het gebied van:

o Hoe verloopt het proces?
. Hoe wordt het certificaat gebruikt in de vermarkting van het terrein?
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De planning is om in januari 2019 te starten met de QuickScan en in maart 2019 de

toetsing door de assessor te laten plaatsvinden om vervolgens het certificaat te
verkrijgen.

Communicatie/ Partici Patie

Indien de ceftificering met het minimale 3-sterren niveau behaalt is, wordt dit via het

team Communicatie van de gemeente Weert bekend gemaakt.

Overleg gevoerd met

Intern:

. SusanneKoken-Eurlings(Projectleider)
¡ Mathieu Dolders (Acquisiteur)

e Climmy Roeffen en Roger Feller (Kragten BV)
o Serge van den Berg (HetEnergieBureau)
¡ Nicolaas Veltman (Nicolaas' Participaties), adviseur

Bijlagen:

a Organogram projectteam

Extern
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