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Onderwerp: Raadsbrief verduurzaming gymzaal Heidemeer 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

De nieuwbouw van Kindcentrum ’t Heidemeer in Sappemeer gaat conform planning. Als onderdeel 

van dit project wordt de gemeentelijke gymzaal op het terrein ontkoppeld van het kindcentrum. 

 

Met name het vanwege COVID-19 niet-ingebruik-zijn van de gymzaal tot naar verwachting 1 

september 2020, het wegvallen van versterkingsmaatregelen van de gymzaal en een 

kostenbesparing bij een integrale aanpak van ontkoppeling en verduurzaming zijn de aanleiding tot 

het collegebesluit om nu te komen tot verduurzaming van deze gymzaal. 

Situatie 

Tijdens de afkoppeling van de gymzaal zijn we geconfronteerd met een aantal kostenposten die 

hebben geleid tot een integrale beschouwing van de situatie. Uitkomst daarvan is, dat het zeer 

doelmatig zou zijn om de afkoppeling van de gymzaal te combineren met het energieneutraal 

maken van deze gymzaal. Het tempo van het bouwproject past echter niet bij de reguliere 

besluitvormingstrajecten.  

Het alternatief zoals in de besluitvorming van december 2019 (raadsbesluit kredietaanvraag KC ’t 

Heidemeer d.d. 19 december 2019) is opgenomen, is uitvoerbaar conform de meegegeven kaders 

maar is niet aan het college geadviseerd. 

Inhoud verduurzamingsplan: 

Als onderdeel van de verduurzaming worden de onder meer de volgende maatregelen uitgevoerd: 

• Isolatie van de gevels vanaf de buitenzijde van het pand 

• Isolatie van het dak met nieuwe dakbedekking voorzien van zonnepanelen 
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• Aanbrengen van ventilatie met warmteterugwinning en CO2-regeling 

• Warmteopwekking door middel van een warmtepomp (all electric, gasloos). 

• Zonneboiler ten behoeve van warm tapwater 

• LED-verlichting 

Met de uitvoering van deze maatregelen voordoet dit gebouw functioneel en energetisch aan de 

nieuwbouweisen. 

Financiën 

De extra benodigde middelen voor de verduurzaming van deze gymzaal bedragen € 0,25 miljoen. 

De dekking voor de extra kapitaallasten zijn vanuit bestaande budgetten te realiseren en hebben 

per saldo geen effect op de begroting. 

Proces 

Middels deze raadsbrief wordt u, conform de financiële verordening, geïnformeerd over de 

opdracht voor ontwerp en uitvoering van de verduurzaming van de gymzaal bij  Heidemeer. De 

formele vaststelling van de begrotingswijziging wordt u voor gelegd bij de najaarsnota. Zoals in de 

vorige paragraaf staat vermeld heeft dit geen effect op het begrotingssaldo van 2020. 

De keuze om u middels deze raadsbrief te informeren en niet volgens het regulier besluitvorming 

traject is omdat op deze manier: 

1. Synergie voordeel ontstaat door nu opdracht te geven. In een later stadium worden hogere 

kosten verwacht. Deze hogere kosten zijn geraamd op een bedrag van € 6.000 benodigd 

onderhoud en € 43.000 aan aanvullende advies- en aansturingskosten. Deze aanvullende 

kosten zullen relatief hoog zijn door de beperkte omvang van het dan separaat uitgevoerde 

project. 

2. Minder uitval van de beschikbaarheid van de gymzaal voor onderwijs en 

verenigingsdoeleinden tijdens de verbouw gelijktijdig met de school. 

3. Als de bouw van de gymzaal nu wordt meegenomen met de bouw van de school is de hinder 

voor de onderwijsactiviteiten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beperkt. 

Deze voordelen zijn uiteraard niet van toepassing als wordt afgezien van verduurzaming van de 

gymzaal. Dit is echter niet in lijn met de wens om bij te dragen aan de CO2-reductie. 

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben ingelicht, 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
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