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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
 
In onze vergadering van 5 maart 2019 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: Verduurzaming 
gemeentelijke gebouwen. 
 
Ons besluit 
 
Wij hebben in die vergadering besloten: 
In te stemmen met het verhogen van het energieniveau van de geselecteerde gemeentelijke gebouwen (zie 
bijlage) tot energielabel "A" voor 2023 middels twee acties; 

• Actie 1: de energiemaatregelen met korte terugverdientijden (quick wins) zo spoedig mogelijk uit te 

voeren (en voor het gemeentehuis te betrekken bij de herhuisvesting) en ten laste te brengen van de 

reeds beschikbaar gestelde middelen ("uitvoeringsplan duurzaamheid gemeentelijke gebouwen"); 

• Actie 2: Uitvoering te geven voor het opstellen van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP) 

voor alle gemeentelijke gebouwen en daarin de overige energiemaatregelen uit de maatwerkadviezen, 

om tot energielabel "A" te komen, op te nemen en wel zodanig dat deze voor 2023 tot uitvoer zijn 

gebracht. De kosten (€ 13.000) ten laste brengen van het programma: "Duurzaam Leven". 

U wordt m.n. geïnformeerd m.b.t. actie 2, waarin de kosten voor het opstellen van het duurzaam meerjaren 
onderhoudsplan (DMOP) voor alle gemeentelijke gebouwen worden gedekt uit het programma: "Duurzaam 
Leven". 
 
Toelichting 
 
Het college heeft ingestemd met het voorzien van energieniveau label "A" op de gemeentelijke gebouwen 
voor 2023 en u wordt geïnformeerd m.b.t. de dekking voor het opstellen van een DMOP, die voor een deel 
gedekt worden uit het programma "Duurzaam leven". 
Met deze verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen naar energielabel "A", geven we het goede 
voorbeeld, zoals opgenomen in het "Maatschappelijke Akkoord Tubbergen". 
 
Waarom deze raadsbrief? 
 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 

 



 

 

 
 
Heeft u nog vragen? 
 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



gebouwnaam Adres nr Plaats

huidig 

E-label

Maatregelen 

opnemen in 

DMOP

Direct uit te 

voeren 

maatregelen 

(quick wins)

Zwembad de Vlaskoel Sportlaan 4 Tubbergen C LED verlichting

Gemeentehuis Raadhuisplein 1 Tubbergen E Alle 

bouwkundige en 

installatietechnis

che 

maatregelen 

samen incl. 

150mm. 

dakisolatie

Installeren 

bewegingsdetecti

e kantoren en 

vervangen 

conventionele 

verlichting in hal 

door LED

opmerking

Kinderopvang de Kinderkroon Wilhelminastraat 2 Tubbergen A i.v.m. huidig label geen maatwerkadvies

t Netwerk Oranjestraat 29 Tubbergen A i.v.m. huidig label geen maatwerkadvies

Gemeentewerf Galvanistraat 4 Tubbergen B i.v.m. verkoop alleen een label en geen maatwerkadvies

Sporthal burg. Verdegaalhal Past. Bloemenstraat 1 Tubbergen E i.v.m. bouw nieuwe sporthal onzekere toekomst

Sporthal Sportlaan 4 Tubbergen geen t.t. van het onderzoek was de sporthal in opbouw

Watermolen De Mast Denekamperweg 244 Vasse

Windmolen Frielink Ootmarsumseweg 211 Fleringen

Kerktoren Grotestraat 70 Tubbergen

Maatregelen voor Label A met 

max. CO2 reductie

Gebouwen waarop geen maatwerkadvies is opgesteld

Gebouwen waarop geen labelverplichting rust


