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Onderwerp

Opdracht en mandaat voor de fijnstofzuiveringsinstallaties

Voorstel

r. Akkoord te gaan met rechtstreekse opdracht aan ENS Urban voor de levering en
plaatsing van 10 Aufero fijnstofzuiveringsunits als "longen van de stad".

2. Akkoord te gaan met het afsluiten van een onderhoudsovereenkomst voor deze
apparatuur voor de duur van 10 jaar;

3. De concerndirecteur te machtigen
a. opdracht te verlenen aan ENS Urban voor levering en plaatsing van 10

benodigde installaties voor een bedrag van € 273.500,- exclusief btw en
b. de onderhoudsovereenkomst voor deze apparatuur aan te gaan voor de

duur van 10 jaar voor een totaalbedrag van € 274.650 exclusief btw en
tussentijdse indexering.

Inleiding

In de raadsvergadering van 13-12-20t7 is de gemeenteraad akkoord gegaan met een
krediet voor de aanschaf van fijnstofzuiveringsinstallaties als 'longen voor de stad'
waarmee fijnstofconcentraties in de parkeergarages en hun omgeving substantieel kunnen
worden verminderd.

Beoogd effect/doel

Opdrachtverstrekking voor de installatie van de fijnstof-apparatuur

Argumenten

1.1

n Niet akkoord
¡ Gewijzigde versie

¡ A-stuk
! B-stuk
¡ C-stuk
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Bedragen voor leveringen met een waarde van meer dan € 227.000,- horen in principe

Europees te worden aanbesteed. Bij een Europese Aanbesteding wordt verondersteld dat

er sprake is van meerdere aanbieders die een gelijkwaardig product of een gelijkwaardige

dienst kunnen leveren. Daarvan is in deze casus geen sprake, zie ook de bijlage'

Daarom wordt voorgesteld om op basis van de onderhandelingsprocedure zonder
aankondiging opdrãcht te verlenen aan ENS Urban omdat deze opdracht door slechts één

bepaalde ondernemer kan worden verricht conform de aanbestedingswet artikel 2'32 b

2.32 b lid 2
mededlnging om technische redenen ontbreekt. Van toepassing:

Ondernemer (ENS) heeft een uniek concept ontwikkeld gezamenlijk met de TUle,
waarbij zuivering van fijnstof in parkeergarages en verbetering van stedelijke
luchtkwaliteit volgens het'longen van de stad'-principe tot betere luchtkwaliteit in

de binnenstad leidt. Technisch onderscheidende kenmerken die deze installatie
irrrrovaLiel ntaakt wol"den benoemd in de bijgevoegde bijlage'
2.32 b lid 3
er geen redelijk alternatief of substituut bestaat

Voor het longen van de stad'-principe bestaat er geen substituut en ontbreekt
mededinging.

3.1
Opdrachten voor een bedrag hoger dan € 209.000,- vallen buiten het mandaat van de

concern-directeur, Omdat het hier twee opdrachten betreft:
t. Opdracht tot levering en plaatsing van € 273.000,- exclusief btw
2. Opdracht tot 10 jaar onderhoud voor in totaal € 214.650,- exclusief btw dient het

college hiervoor mandaat te verlenen.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het bedrag van€273.A00,- valt binnen het krediet van € 310.000,- dat de raad op 13

december 2017 heeft vastgesteld.
Voor de reiniging en onderhoud van de fijnstofzuiveringsinstallaties in de 6 parkeergarages
wordt vanaf 2019 structureel een bedrag ad € 27'465/- opgenomen in de

meerjarenbegroting }OLB-}OZL Door schonere garages kunnen de schoonmaakkosten ná

2018 worden gereduceerd.

Uitvoering/evaluatie

Realisering in de loop van 2018

Commun icatie/ participatie

Persbericht bij start uitvoering.

Overleg gevoerd met

Intern:
Financiën: Loet Koppen
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Extern:
Leverancier ENS Urban BV

Bijlagen:

Toelichting van ENS op de productvergelijking
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Bijlage bij B&W advies "Opdrachtverstrekking en mandatering voor de fijnstofzuiveringsinstallaties."

ENS Urban bekleedt in de markt momenteel een unieke positie m.b.t. het wegnemen van fijnstof in
Parkeergarages en dientengevolge het verbeteren van de stedelijke luchtkwaliteit volgens het
'Longen van de Stad'- principe, dat in gezamenlijkheid is ontwikkeld en uitgewerkt met de
Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Bouwkunde, LeerstoelWind engineering & Urban
Physics.

Er is geen bedrijf bekend dat reeds actief is in parkeergaragetoepassingen. Projecten op stedelijke
schaal, gebruik makend van bestaande infrastructuur (zoals in Longen van de Stad onderzocht
is/wordt), zijn er niet. Het onderzoek is uniek en baanbrekend, dat verklaart ook de grote
internationale aandacht die het project genereert.

De (positieve) ionisatie technologie die wordt toegepast heeft reeds een lange historie (sinds jaren
60 op experimentele schaal)en wordt door meer bedrijven toegepast. Het heeft een aantal
voordelen ten opzichte van meer conventionele filtertechnieken, zoals het veel lagere
energiegebruik, en het feit dat fijnstof geclusterd wordt waardoor dit niet meer inadembaar is (en
dus onschadelijk). ENS heeft ca. 1-0 jaar geleden de techniek omarmd vanuit een TU Delft
onderzoeksproject en vervolgens in-house doorontwikkeld, onder andere door toepassing in een
groot aantal proefprojecten. Sinds ca. 5 jaar is de techniek voldoende uitontwikkeld en robuust
gebleken voor toepassing in de praktijk.

Kenmerkend voor de ENS technologie is dat een modulair opgebouwd product is ontwikkeld, dat
actief lucht aanzuigt. Hierdoor is exact bekend hoeveel lucht er wordt aangezogen en door vele
(gecertificeerde) metingen is het reinigingsrendement vastgesteld. Daardoor kan ENS heel gericht de
systemen plaatsen waar deze het meeste effect zullen sorteren. Dit wordt inzichtelijk gemaakt door
middelvan een exclusieve samenwerking met de TU/e, die met hoogwaardige luchtstromings-
simulaties en dispersíemodellen van vervuilde/gereinigde lucht een heelgedetailleerd beeld kan
geven van de te behalen resultaten. Dit is essentieel, omdat fijnstofmetingen bijzonder complex zijn.
Fijnstof onder niet-extreem vervuilde omstandigheden is niet met het blote oog waarneembaar.
Daarnaast is een belangrijk onderscheid t.a.v. de concurrentie dat de Aufero's van ENS geen
schadelijke bijproducten zoals ozon genereren. Dit is een bekend bijproduct van ionisatie, maar door
finetuning van de systeemopbouw is ENS erin geslaagd om dit te tackelen, waardoor geen
aanvullende maatregelen (filters) noodzakel'rjk zijn. Dit is doorTNO bemeten en aangetoond (o.a. in
de parkeergarage in Cu'rjk).

lnzoomend op een specifieke concurrent, Static Air, die eveneens positieve ionisatie toepassen (en

eveneens een afsplitsing zijn vanuit het experimentele werk van de TU delft), en daardoor vaak
(onterecht) in één adem wordt genoemd met ENS, zijn de volgende essentiële verschillen op te
merken:

- Static Air maakt gebruik van een passief systeem. Zijzuigen lucht niet aan met een ventilator.
Daardoor is het energieverbruik lager, maar de rendementen als gevolg ook. Sterker nog, het
is bijzonder moeilijk om aantoonbaar te maken hoe dit systeem functioneert in een vrij
complexe en chaotische setting als een parkeergarage. Het systeem van Static Air is in feite
een afuangplaat met een elektrode ervoor, waar (toevallig) passerende deeltjes zullen
worden geladen en afgevangen. Uit ervaring in de veehouderij is gebleken dat dit product
een aantal nadelen heeft:
1.. Lucht is niet te sturen en gedraagt zich per definitie anders dan verwacht (zie ook het

effecto nderzoek Wa I b urgga rage)

2. Stof slaat niet alleen neer op het systeem, maar ook op omliggende oppervlakken
(wanden, plafonds, bekabeling, auto's). Dit heeft ENS zelf ondervonden gedurende
experimenten met vergelijkbare passieve systemen in de veehouderij (omstreeks 2010-



2OI2l. Voordeel van het inboxen van het systeem (zoals de Aufero) is niet alleen dat je

de lucht gecontroleerd kunt behandelen , maar ook de vervuiling in het systeem afuangt,

daar waar je hem hebben wil.
3. Static Air heeft geen vergelijkbare toepassingen en daardoor geen referenties of

ervaring.
4. De vraag is of er bij Static Air kennis aanwezig is. De samenwerking met de TU/e is

essentieel voor een gerichte toepassing van systemen. ENS heeft een kennisvoorsprong

als gevolg van de ervaringen en achtergronden van de betrokken staf, die veelal een

wetenschappelij ke achtergrond heeft.

Bovenstaande toont aan dat ENS Urban uniek is met deze toepassing en heeft patent op dit systeem'

Professor Blocken van de TU Eindhoven / KU Leuven onderschrijft de uniekheid van dit product.


