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In uw vergadering van 8 november 2022 heeft uw raad een motie aangenomen met als onderwerp 
“versnelling verduurzaming gemeentelijk vastgoed” In de motie roept u het college op ”Om vanaf 2023 
per kernvastgoed gebouw (b.v. MFA) een integraal investeringsplan op te stellen waarin alle benodigde 
verduurzamingsmaatregelen (zonne-energie, warmtepomp en isolatie) worden vermeld en eventuele 
naar voren worden gehaald.” 
 
Ten eerste roept de motie op te komen tot een integraal meerjaren duurzaamheidsinvesteringsplan. Deze 
is opgenomen in bijlage 3 van het “Meerjaren duurzaamheidsplan gemeentelijke gebouwen” van 15 april 
2020. Dit plan hebben we u op 13 september 2022 toegestuurd echter zonder bijlage 3. Deze bijlage is 
nu bij deze brief gevoegd. Hieruit blijkt, dat wij gestart zijn onze gemeentelijke gebouwen te voorzien van 
LED-verlichting en dat tevens een aanvang is gemaakt met het plaatsen van zonnepanelen. Wat niet uit 
het overzicht blijkt, is dat wij momenteel het bestuur van Stichting Recreatiebaden Tynaarlo ondersteunen 
bij het op zo kort mogelijke termijn energiezuinig maken van het zwembad Aqualaren. 
 
Overigens merken wij op, dat bijlage 3 een financiële planning is, met prijspeil 2020 en dat deze bijlage 
startjaren geeft aan voor de opgenomen maatregelen. Momenteel zijn we bezig de planning te 
actualiseren naar prijspeil 2023. We verwachten dat vanwege prijsstijgingen bij gelijkblijvende 
doelstellingen een verhoging van de budgetten noodzakelijk is en vragen deze aan in de voorjaarsnota 
2023.  
 
Het tweede deel van de motie is de oproep om de uitvoering van de diverse maatregelen naar voren te 
halen. We doen er alles aan om de maatregelen zo spoedig mogelijk uit te voeren. Ten aanzien van de 
LED-verlichting en de zonnepanelen is dit grotendeels zo vroeg mogelijk gepland. Voor andere  
werkzaamheden wachten we op natuurlijke onderhoudsmomenten om geen kapitaal te vernietigen. Bij 
regulier vervangingsonderhoud wordt altijd al automatisch naar de meest duurzame alternatieven 
gekeken. Verdere versnelling achten wij op dit moment niet mogelijk. Dit hangt vooral samen met de 
aanbestedingsregels, netcapaciteit, prijsstijgingen, leveringsproblemen en arbeidsschaarste.  
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We gaan er vanuit dat met deze beantwoording voldoende gehoor is gegeven aan uw motie en deze 
daarmee afgehandeld is. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
 
P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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