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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: Martijn Kahlman PvdA 

Datum indiening: 2 februari 2020 

Datum antwoord: 3 maart 2020 

Onderwerp: Sporthal Muiden/Bredius 

 
Inleiding 
Afgelopen week hebben wij gesproken over de te bouwen sporthal te Muiden/Bredius. In dit gesprek werd aangegeven dat de 
te bouwen sporthal met duurzaamheidsinvesteringen gebouwd dient te worden. Dit zorgt voor meerkosten waar eerder niet 
in was voorzien. De duurzame bouw brengt weliswaar hogere kosten met zich mee, maar zorgt ook voor een langere 
afschrijvingsperiode. Daarnaast moeten er investeringen worden gedaan in het verband met de energietransitie. 
 
Vraag 1 
Wat is de kostenprognose  aan energie gedurende de afschrijvingsperiode afgezet tegenover de investering die moet worden 
gedaan om de sporthal energie neutraal te maken? En zou het college dit mee willen nemen/verwerken in het 
kosten/exploitatieplaatje? 
 
Antwoord 
 
We gaan een energie neutrale sporthal bouwen. De te verwachten energie kosten voor de nieuwe  sporthal bedragen ca. € 
5000 per jaar. Hierbij is uitgegaan dat terug levering van opgewekte energie gesaldeerd wordt met de gevraagde energie. 
 
De totale investering van alle installaties (elektra, koeling/verwarming/luchtbehandeling en zonnepanelen) bedraagt ca. € 1.4 
miljoen. Daarin zitten ca. € 520.000 aan extra kosten om gasloos en energie opwekking te realiseren.  
Voor de opwekking van stroom worden zonnepanelen geplaatst. Het aantal panelen t.b.v. de energie voorziening is 
afhankelijk van het ontwerp van het gebouw en de inrichting. Daarnaast is ook gerekend met installaties voor warmte en 
luchtcirculatie. Het soort en type installaties zijn afhankelijk van het ontwerp en de inrichting van de hal. Uitgangspunt voor 
het installatie ontwerp én het ontwerp van de complete hal, is dat het geheel energie neutraal moet functioneren. Dit wordt 
uitgewerkt in de ontwerpfase van het project. In de raming is met dit uitgangspunt gerekend. 
 
Berekend is dat de voorzieningen in combinatie met de toe te passen installaties, om energieneutraal te functioneren, ca. € 
520.000 duurder zijn dan traditionele installaties.  
Het energieverbruik in een traditioneel gebouwde sporthal zou ca. € 30.000 per jaar bedragen. 
 
Totaal houdt dit in dat bij een afschrijving van installaties in 20 jaar ca. 20 x € 25.000 = € 500.000 wordt bespaard op energie. 
Daarmee zijn de extra investeringen en de besparing ongeveer gelijk. 
We moeten echter in het vergelijk met traditioneel wel rekening houden dat er geen gasaansluitingen meer aangelegd 
worden en dat de installaties die het gas moeten vervangen beduidend duurder zijn. 
 
 
 
 


