
Geachte Raadslede4

Nanrens de Stichting Hr¡mdersbelangen Midden-Linùwg en de bewonersconrnissie van de
Graaßchap Hornelaan llsAvril il< gaag uv aandacht wagen voor het voþnde:

lVii wonen sinds jrili 2016 in het nieuwe appartenrentenconplex van'Wonen Limburg aan de
Graaßchap Homelaan in Weert. In een nieuv conplex heb je a$d last van kinderziektes, dat
weten we allermal en dat is ook niet erg nraar in ons geval zijn de klachten wel erg extreem
en langdwig. Denk dan aan klachten onúrent de npchanische vemilatie, de vberverwarming
het niet op de gewenste tenperahlr krägen r¿an de appartementen rmar wel een extreem
hoge energierekening hebben, scher¡ren in stuc- en ûegehrerk, lekkages, problennn rrpt de
lift, ect.

Uiteraard is Wonen Lirnburg hierin ons eerste aanspreekpurt en daar hebben we orrze

klachten dan ook als eerst genæh, trþat ßa I,5 jaar zijn een groot deel van onz€ klaclrten nog
steeds niet structr¡reel opgelost. Ook niet nadat wli sanæn næt de Stictrting Hrnndersbehngen
al verschillende keren om tafel hebben gezeten npt diverse projectleiders, afrlelingshooftlen
en nunagers van Wonen Lirrbwg. Dan werden er aßpraken gernaakt, rnaar vervoþens zijn
de klachten nog steeds niet opgebst. Wü voelen ons niet serieus genonrÊn door Wonen
Limbwg en voor ons is de rnaat nu vol

Gezien de grote hoeveelheid klachten en de ernst van dezn klachæn ,ün wij ons als
bewonersconrnissie verder gaan verdiepen in de stukJ<en en daarbij zlin er n onzn ogen toch
eenaatúal schokkende zarken aan het licht gekonrn
Middels een WOB-verzoek hebben wä de Orngevingsvergunning blj de gennerfe Weert
opgernaagd. Urt, dezn sh¡kken is gebleken dat'V/onen Limbwg het appartenrcntencomplex
níet heeft gebornnrd confrrm de door de genrente verleende Omgevinpvergunning.

Bä de aan/raag voor een Omgevinpvergunning Bor¡wen behoort nanrelik sinds 1995 een
berekening van de EPC @nergie Prestatie Coëfficiënt). Met deze berekening dient de
aanvrager (in dit geval Wonen Lirnbwg) aante toner¡ dat het appartementconplex voldoet
aan de EPC-eis zoals gesteH in het Bouwbeshrit. Met andere woorde4 dat er drnlzaam en
energiezuinig wordt gebouvd.

(U lnxÍ eventueel næelezen als u de EPC-berekening erbli neenÍ.)

h de EPC-berekening ziin een aattal waarden ingevoerd voor de beglazlrrlg en de thermische
isolatie om te komen tot de des{ids wettelijk geldende trC-eis van 0,6. Zo is in de

berekening voor de beg/rrzng uitgepan van een U-waarde (drx voor het kozijrrrglas) van
0,68, hetgeen exheem laag is en dat betekent zelß dat de koziinen æuden voldoen aan de
norm Passief Huis.
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In de praltijk zou dit betekenen dat er 3-laags glas zou nneten zljn gephatst in

thermisch onderbroken kozijnen, die hpht<licht aanshiten op de buitengevel

Ectrter is er helernaal geen 3-laags ghs geplaatst in een passief ko"titr, ra.:øar fin er

ahminium kozijnen gephaßt rrr"t 2-laags glas, afwijkend dus van de trC-berekening
behorend bli de Omgevinpvergunning.

Ðaamaast staat er ook in de EPC-berekening dat er aan de znnnjde van het gebotrw

ænwering æu rmeten worden geplaatst. \Mij hebben we1 de aarshritingen daarvoor in

onæ apparterentens fi:rrar de zonwering reff is nooit geplaatst.

Verder staat er in de EPC-berekening dat er een AWB Thernnmaster

HR-corrbftetel zou rnoeûen worden gephaßt, rrraar in werkelijkheid hangt er een hele

andere ketel

J Tot slot steh het Bor¡vbesfuit in artikel 5.3 lid I dat een inwendige
schedingsconstructie (in dit geval het plafond van de bergingen op de begane grond)
die de scheiding vornf tussen een verb$ßgebied (de bovenliggende apparüenænten)
en een ruinúe die niet wordt verwarnd (de op de begane grond gelegen bergingen) een
RC-waarde van 4,5 mzKiW nnet hebben
Maar, deze verdiepingsvloer is hehrnaal NIET gelboleerd!!
Dit betekent dus dat de bovenliggende apparternenten eeil enoÍm wanrfreverlies
hebben en dit verklaart dan ook npteen de klachæn ortrent de hoge stookkosten en
het niet op de gewenste tenperatrnr kdigen van de appartenrerúen
Maar op papierwonen wü wel in een extreem goed geßoleerd
appartsffFntencomplex.. ahrn"

Wä als bewoners snappen niet hoe het kan dat dit $dens de botw (rret bouwcontroles) niet

aan het [ctrt is gekonæn, zowel bä de projectleider van 
.Wonen 

Lirnburg niet als bü de

afileling Bor¡wtoezicht van de Genpente Weert niet, en als dat wel zo rcv 4r\ waÍlrom er dan
niet is gehandhaafil door de Gerneente Weert? Ook V/onen Linrbwg dient te bouwen conform
de wetüe$ke regeþeving of niet soms?

Bedankt voor uñr aandacht.
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Uniec2'r

Algemene gegevens

pmjectomschrijving

variant

straat/ huisnummer / toeroeging
postcode / plaats

bouwjeer

categorie

aantaf lvoningbouw-eenheden ln berekenlng
gebrulkstundie

L* tum

opmerkingen

lndeling gebouw

18 appaftemen'

onbekend

Wee¡t

2015

wonlngbouw

1ã

woonfitnctìe

18-12-2014

Hoold

Gerðrd der Heeven

Ên ì'ïathÖudêrs van W€6Ê,
nnlngôn, To€¡lcht on tlandhavlng,

::tåif f'J 
õñEêvtnssvtleunntns resuttêr

d.d, 18 mê¡ zolg

þpe rckenzone

verwarmde zone

omschrljving

Woongebouw
inlarne warmtecapaaleft

8adítioneel, gemengd zwaar
eantaf woningbouw-eenheden

18

&tm1
1.772,9A

lnfiltratie

mèefuyaâfde voor lnf lfnafl e Qv;lo;spe+

lengte ven het gebouw

breedte van het gebouw

hoogte van het gebouw
'¿

ja

24,2â m

22,90 rn

18,20 m

lekenzone gebouwtype

Woongebouw msêrlaagsgebouw,geheel(standaardgevelþpa)

Open verbrand ingstoeotellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstogstellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

9v;to;rpco [dm5/s per mJ

0,63

construclie A tm1 Rc[m'l(Md U [/V/m¡K] gor Fl zonwer¡ng beschaduwing

EEGAJUSGRONDWLO,ER - vloør oprhwen mv; hven kruiprurmæ - 450,o mz

toelichting

Unloov2,1,? Pagina 1/6 P¡lnldalum; 1 t-1 2-2014 14: 1 0



18 åppartemêntefl Frank Joasten, Quant Arciltectuur

constructie

Begane grondvloer

N/O ge'rel

APFAI (3 eturs)

APPA3 (18 stuks)

AtrPA2 (6 Biul(ê)

APPA¿ (6 stuks)

ZO gevel

ALGAZ {3 stul..si

APPA1 (9 stuks)

APFA2 (6 stuks)

APPA4 (12 stuks)

APPAS (G stuks)

APPA6 (6 etults)

AIm"l Rc[m'l(MfJ

45û,00 7,ag

254,55

12,7ã

50,40
25,50

16,9û

7,00

201.53

15,00

38,25

25,ã0

33,60

Æ,4
34,68

7,00

U [Wm'Kl gsr [-l zonwsrlng beschaduwing toelichting

ZUIDnifEST çEVEL - bultønlucht, ZW - 380,0 m"'90"

Z/l J gevel 201,35 7,00

ALGAI (1 stul(s) 7,5t 0,68

ALGA3 {1 stuks) 2,70 0'69

ALGAû (1 chks) 4,25 0,68

ALGA6 (10 stuks) 42,50 0,68

APPAI (18 stuks) 76,50 o,e8

APPAS (9 çtuks) 25,20 o,Ê8

,VOORDIOOST QEI4EL- bultanluchr, NQ - 36O,û mz - 90"

0,50 nge

0,50 nee

0,50 nee

0,50 nee

0,50 la
0,50 ja

Ja

Ja

Ja

ja

0,50 neB

0,50 neë

0,50 Ja

0,50 ja

0,50 nçe

0,50 nee

nee

ia

le
ja

nÊe

nêe

0,68

0,68

0,66

0,68

0,68

0,68

mlnlmale belem.

minimale belem.

minirnals belem.

minimale belem.

mlnimale belem.

minirnale belem.

minimalê belem.

minfmale helem,

minimale belem,

minirnale þelem.

minimplc belem,

minimale belem.

minimale belem,

mlntmale belem,

rninimale þelem.

minimale þelem.

minimale belem.

minimale belem.

minimale belem.

m¡nimal€ belem.

minlmale belern.

minimale belem.

minimale belem.

minimale belem.

rninimale belem^

min¡malê belem,

minírnale belem.

0,68

0,68

0,68

0,68

0,50

0,50
o,50

0,50

n OORD/I/UEST ÊEVEL - buitenlucht, ¡lrw- 395,0 ø?'90.

NIW gevel 280,82 7,00

ALGA6 (3 stuks) 1?,75 0,68

ALGAT (2 stuks) 5,60 0.68

APPA2 {6 stuks} 25,50 0'68

APPA4 (8 stuks) 22,40 0,88

ALGAS (1 stuks) 4,2S 0,68

APPAT {6 stuke) 43,68 0,80

ZLIIDIOOST GEl/lEL * hultenlucht, ZÔ - 39ã,o m¡' 900

nÃn

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

PI-AÐDAK - buiienluchl HOR, rlak ' l$$,Q ¡¡7t ' Qo

Platdak 450,00 7,00

De lineaire warmteve¡líezen zijn berekend volgens de brfaitaire methode uit hooffstuk 13 van NEN 10Ê8'

OverigE kenmert<en vloerconetruct¡es {lnclusief evt. kruipruimten en onvêrwarmde ksldêñB}

EEGA¡vEGRotrDlrLoËR - vloer oflhovøn mv:. bøvctt krulpruimte

hoogte bovenkani vloe¡'boven maaiveld {h) 0'75 m

amtrÊk van het vloerveld (Pi 85,0O m
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18 apparlemenlên
Frank Joosten, QuEnt Archilecluur

groobte dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (d¡q,;v)

gem. vert. afstand tussen MV ên bk keldêr-, kruipruimtevloer (zo)

kruipruimtevenf ilatie (")

warmteweerstiand v.d. kelder-, kruipruimtewanden bovên rnv (Rxw)

warmteweerrtand v,d. kelder-, krulpruimtewanden onder mv (Ru,u:o)

warmtê\rueerstand v. d. kelder-, kruipruimtevloer (Rw)

grrotsta dikle v.d. wqnd t.h.v. da bk kelder-, kruipruimtevloer (d¡uo)

Verwarm ing- en warmtapwatersystemen

0,39 m

1,02 m

o,0012 m,lml

7,AO m'zK/Vtl

0,00n'lüW
0,00 mzKtUll

0,39 m

veÌwarm ¡ngfinmrmtapwater I

Opwel<ktng

type opwekker
positie HR-ketel

indefing LT/HT voor opwekker

f rpassingskiasse (CW-ktasse)

toestrgl - HR-ketel

aantal HR-ketels

hoeveelheid energÍe t b,v, venrarmlng per toestel (er;¿islnrcn;an)

hoeveelheid energie t.b.v. w€rmtapwåter per toestel (ewci";*o;¿n)

opwekkingsrendement verwarming . HR ketel (¡¡¡r;sen)

opwekkingsrendement wf,rmtapwater - l-lR ketel (¡wo*)

Kenmarken afgllteeysteem verwa rm lng

HR-conbiketet

blnnen EPC begrenz¡ng

lage temperaluur

4(CW4)

Altl/B Thermomastør 3H R 2BT,

18

5.271 îttJ

7,841 MJ

4,975

0,625

type warmteaftifte

vloer- en/of wandverwarmíng en/of betonl<ernaclfvering

regeling warnleafgifte aenwezig

afg ifterendement (rìH;ë,n )

'\E 
n me rtçe n dt stt¡ h ut¡ ssysree m verw a rm I n g

buffêrvat bulten verwamde ruimtÊ aanwezíg

verwarm ingsleidín gen in onverwårm de ruimten en/of k ruipruimte
distribr¡tierendement (qHrdis)

Ken m erke n tapw atersystè è m

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op $ystBem
warmtapwatetsysteem ten þehoeve van
gemiddelde leidf nglengte naar badruimte
gemiddelde leidlnglengte nåar aânrecht
inwondige diamEter leiding naar aanre,Çht

afgf frerendement warmtapwator (nyy,rr)

Ð ou ch ew a¡mteteru gw I n n I n g

douchewarmteteru gwinning

positie

buitenvloer of bultenwand

1,0t0

tee
neê

1,400

18

l<euken en badruimte

2-4m

24//n

É 10 mrn

o,913

hoogþ R¿

<Bm ¿2,5m,l(/W

êemlavg 4H;am

n.v.t. 1,00

la

Uniec v2.t.2 Pagina 3/6
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18 appartemenien Frsnk Joosten, Quant Ar€hÍt€c{uur

Zannebaìlør

zçnneþoller

H u lp en arg i e v erwa rm ¡ n g

hoofdcirculatiepomF aanwezig

hoofdcliculatiepomp vrorzien vån pÕmpregeling

aanvullende circulatiepomp aanwezlg

Äar¡gesloten reksnzone$

Woongebouw

Ventilatie

noe

ia

ja

naa

ventilatle I

ventllatieoystoern

sy$t€êmveflänt

luchtvolumoslroomlactor voor wärmte* en l(ouclebehoefte (fsys)

csrrectiehctor regelsyuteern voor ìôrarmte- en koudebehoefte (fres)

Kenm erken ventl latl esBøem

werkel$k gefl $tâlleerde ventilatiecapacíteit bekend

luchtdichtheidsklasse ventitat¡ekanalen

Passlaye koelJngl

max. benuttlng ge¡nstal. verìt¡lat¡ecapaciteit voor koudehehoete

max. benutting geinstal. spulcapaciteit voor koudebehoëftê

Kenmsrlren w üftnteÍ;eru gw i n n I ng

rendêrïÊni warmtelerugwinning vigs NËN 5i38

rendement warmteterugwinning inclusief dissipatie

prâktijkrendementcorrectiefactor (frçø)

fractie lucht via bypass

Ken met'lrcn venti¡atoÍur

totâql nominâal vermogen (P*m) centrale ventilatie-units

Áangesrofen reken¡oøes

Woongebouw

Dc. meçhanlschê tÕê- en afvoar- cent¡aal

Zahndar J.Ë. $iç¡À-Air WHRæA
1,00 {fofia¡tair confoÍm systeeñvarisnl D.Zþ? NEN 6oaå.l)

1,a0 fforlaitair ænfarm systeamvariant Ð.zbz,VËf\I 808e1)

onbekend

0,9r
ja

0,8û

I

1.100,00W (18 units)

n6ê

F
ja

Uniec v2.1-2 Pagina 4/6 Printdatum; 18-12eOM ß:1Q



18 appartemênten Frank Jooslen, QuÊnt Arôhitecluúr

Resultaten

vetwarm ing (excl. hulpenergie)

hulpenergie

warmtapwater {excl. hulpenergie)

hulpen€rgle

koellng (exci. hulpenergle)

hulpênergie

zomercomfort

ventilatoren

verlichting

geéxportserde elektriciteit

op elgen peraeel opgewektê & verbruilçte efektriciteit

Ër;e

Ewp

Ec;p

Ësc;c

Ev;p

Er-;n

Eplolo:¡t

Ëp¡p¡lu+el

â7-315 I/rJ

34.54 MJ

220.073 MJ

OMJ

OMJ

OMJ

63.910 MJ

41.206 MJ

81.854 MJ

MJ

I'NJ

o

0

totale gebruiksoppêrvlakte

totale verliesoppervlakte
Ac'&t

Ar
1-772,OO mz

2.275,00 n2

gebouwgebonden installaties 9.024 mraeq

gebouwgebonde n lnstallaties

niel-gebouwgËbonden appsretuur {ste¡post)

op eÍgen pet'ceel opgewelcte & verbruikte elektriciteit

geëxporteerde electriciteit

TOTAAL

24.014 kwh

49.673 k!A/h

0 kwh

0 kwh

73,887 kwh

COr-emissie fflco2 29.Ê24R9

specifi eke energieprestatie

karakteristiek energiegebruík

loelsatbâär karakterisüelt energiegebruik
energf eprestatieco6fficl6nt

energieprestatieoo6ff ci6nt

EP

Eput

EP;sdmiaotiôb

EPC

EPC

304 MJ/me

538.701 MJ

tr2.817 MJ

0,596 -

0,60 -

Het gebouw voldoet aan de eisen ineake energioprestatie uít het BouwbeÊluii 2012.

Uniec 2'1 is gebaseerd oq NEN 7129;2O11"EnergÍeprestatle van gebouwen * bepalingsmethode,'inclusief conectieblad Cz en NEN
8088-1 "Ventilatie en luchtdoorlatendheld van gebouwen - Bepalinþsmethode voor de Ioevoerluchttempsratuur geoor4geerdê

Uníec v2.1.2 Pagina ö/6 Printdatum: 1 B-l 2-201 4 1 41 A



18 ãppartefi¡ënten Fr6nk Joostsn, Ouãnt Architccluur

ventllatie- en lnlllhatletuchtvolumestromtrr voor enetgieprBstatleþereken¡ngen - DÊêl 1: Rekenmgthode" inclusiEf corractiebled C1

Alle bovenstaande energlegcbruiken efin genoffneerdo Energlao€bruiksn g€bae€erd op BÊn standeard klirnaalJaar en een sbnd¿ard
gcbrulkusgodrag. HctwerltoliJke enorglebrulkael afwijkon vsn hat genormesrdo enorgieverbruik. Aen ds berokgndô onErgícgsbruiksn
kunnen geen rechten ontlesnd worden.
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If (W"onfunct¡e, Bijeenkomstfunctie, Celfunct¡Ê. Ge¿ondhê¡dszrrgfunEtiê, lndustriefunctie. KãntoorfunrtiÊ,
Logiesfunctie, Ocderwi¡sfurrrie" SportfunctiÊ, Winke¡funcris) l$l

ffiffi
áì) mz.xlw
146 .t.*r*
2,5 mz.KIJú

4 5 rnz-K/vf

4,5 ml.KûÂr

4"5 m2"KÍtl
4,5 mZ.l(y'\Ät

4"5 m2"l{/ìff
4.5 m2.K,&V'

4.5 m2.K¿fW

dS m2.KÆr¡

4,5 rn2-lilU¡r

4,5 m2.K/t¡V

4,5 m2.lÇW

Een inwendige rcheiding'sconstruct¡e die de ssheid¡ng rrormt tuesen een verÞlijfsgebied, een
toiletru¡mte of Ëen badruinrte, eõ een ruimtc die niet r¡vordt verwarmd of die wordl verwärmd voor
uitsluitend een ander doel dan het verhlijven van ÞeßonÊn, heefr een volgËns hlEh¡ 1068 bepaalde
warrnteweËrstand van tËn m¡nste de in tãb€l 5_l gegenren waðrd€_

Woonfunctie in e€ri r$oirngÊÞouw

¡ndere woonfunctic

u¡oonn ãgen

lfrioonfuncüe vaorzorg

Woonfunctie voor kemergewijze vêrtluur

Bijeenlmrnrtfunctir

€elfu¡rctie

Gezonrrheio¡rorgfu nctie

lndugtrie{unctie

K¡ntoorfi¡nctie

Logie+fu,nctie

On.tem¡ijefiurrct¡e

Sportfur¡ct¡e
ìfirinhe lfunctie




