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VVD – Tom Groentjes

Afstoot brandweer kazerne, afstoot realistisch in 2023?
Dit is afhankelijk van een nader op te stellen ontwikkelkader door de afdeling RO. Dit dient nog wel in 
gang gezet te worden.  

Wat is consequentie wanneer we niet afstoten – wordt de raad opnieuw gevraagd om budget voor 
het onderhoud? 
Nee, wij verwachten dat de €60.000 (€20.000 per jaar) in de MOP voldoende zal zijn om het gebouw 
in stand te houden tot het moment van afstoten/verkoop. Mocht het pand in 2023 nog niet zijn 
afgestoten, zal dan uit een inspectie moeten blijken of er extra budget nodig zal zijn voor onderhoud. 

Partij van de Arbeid - Roeland schmidt

Waar ligt omslagpunt als je duurzaamheid in het algemeen wil meenemen en wanneer worden het 
uitbreidingsinvesteringen? Hoe is dat gerelateerd aan de duurzaamheidsagenda en de budgetten die 
daar bij horen. 

Deels worden er nu al in het reguliere onderhoud duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd. Denk 
hierbij aan de uitvoering van de energiebesparingsplicht, welke geldt voor het gemeentehuis en de 
Sterrentuin. Het betreft hier investeringen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar. Ook 
wordt er aandacht besteedt aan het efficiënter inregelen van de installaties om zoveel mogelijk 
energie te besparen. 

Zodra de inrichting en aard van het gebouw wezenlijk veranderen door ingrepen ten gunste van 
duurzaamheid worden het uitbreidingsinvesteringen genoemd. Je voegt namelijk kwaliteit toe en 
onderhoud niet slechts wat al aanwezig is. Hiervoor zal een aparte uitwerking plaatsvinden dat 
aansluit bij de duurzaamheidsagenda. Dit duurzaamheidsplan voor het gemeentelijk vastgoed zal 
inclusief investeringsbehoefte aan de raad worden voorgelegd. Het gaat om grote bedragen voor het 
verbeteren van vloer/wand/dak isolatie en waar mogelijk aan te sluiten bij warmtenet, bodem en/of 
luchtpomp om te komen CO2 neutrale gebouwen.

D66, dhr. Visser
Leo Kanner school. Financiële consequenties. Verschillende opties – hoe te financieren? 

Zoals omschreven in het raadsvoorstel onder kanttekeningen 2.1/3.1 zijn grote onderhoudsuitgaven 

aan het gebouw uit het MOP weggelaten omdat de toekomstbestendigheid van de Leo Kanner 

school in dit gebouw nu wordt onderzocht. Nu investeren in een gebouw wat mogelijk niet geschikt 

blijkt te zijn op de lange termijn is niet verstandig. Concrete afweging is hoe de kosten van een 

verbouwing zich verhouden tot een nieuwbouwvariant. Zodra de uitkomsten hiervan bekend zijn, 

komen wij terug met een voorstel voor een plan en krediet aanvraag. Om deze reden is het geplande 

onderhoud van €1.750.000 voor de komende 10 jaar vooralsnog buiten beschouwing gelaten, maar is 

wel budget gereserveerd voor incidenteel onderhoud.  



CDA, dhr. H. Bos

Is label A plicht 2030 bekend en opgenomen in het onderhoudsplan? Ik lees eigenlijk dat het niet is 

opgenomen. Het kan zijn dat het niet thuis hoort in de huidige methodiek, bijv. omdat een scheiding 

gemaakt wordt tussen regulier onderhoud en duurzaamheidswerkzaamheden. Waar zij dan de 

duurzaamheidsmaatregelen opgenomen? Het kan niet zijn dat deze maatregelen niet zijn 

opgenomen. 

Antwoord 

In het voorliggende meerjarig onderhoudsplan accommodaties is alleen regulier onderhoud 

opgenomen om inzichtelijk te maken wat de hoogte van de voorziening moet zijn. Voor de nader te 

bepalen duurzaamheidsmaatregelen zal een integrale duurzaamheidsplan opgesteld worden met 

bijbehorende kredietaanvragen bij uw raad. Tot die tijd geeft bijgevoegd document inzicht in de 

labels en of er (wettelijke) energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd. Voor de panden 

welke nog geen label A hebben en de strategie op behouden staat, zijn Duurzame Meerjaren 

Onderhoudsplannen (DMOP) opgesteld. Een DMOP geeft een compleet Energieprestatieadvies (EPA) 

met stappen om te komen tot label A. De energetische prestatie van de huidige situatie is 

geanalyseerd en er mogelijke verbetermaatregelen zijn doorgerekend en gerangschikt. Voor het 

verbeteren van de energieprestatie van een gebouw kunnen er verschillende maatregelpakketten 

gekozen worden. De keuze voor een pakket kan afgewogen worden op basis van investering, netto 

contante waarde, terugverdientijd, energielabel, energiebesparing en CO2 reductie. 

LPL dhr. Bruggeman

Waarom duurt het tot 2023 dat boerderij wordt verkocht? 

Omdat door de afdeling RO eerst een ontwikkelkader wordt opgesteld met uitgangspunten voor de 

herontwikkeling/verkoop van het perceel. Dit proces is reeds gestart. 

GroenLinks – dhr. Vastenhoud

Er komt een punt dat Investeren in duurzaam een standaard onderdeel wordt van het in stand 

houden van een gebouw naar huidige waarden en normen. Niet alleen fysiek onderhoud, maar 

gericht op wat je met een gebouw wilt doen – toekomstbestendigheid.  

Antwoord: zie antwoord op vraag 3 van de PvdA


