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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 

Met deze raadsbrief informeren wij u over de nieuwbouw van de sporthal in Tubbergen. 

 
Toelichting op de planning 
De bouw van de sporthal verloopt voorspoedig. De volgende werkzaamheden zijn of worden binnenkort 
afgerond: 

• tegelwerk kleedkamers 

• beplating buitenzijde 

• installatiewerkzaamheden 

• glazen wand kantine 

• verlichting 

• zwembadwerkzaamheden t.b.v. aansluiting op sporthal 

• scheidingswanden 

• sportvloer 

• belijning sportvloer 

• inrichting buitenterrein 
 

Conclusie: De sporthal wordt volgens planning opgeleverd in week 31 (1 augustus 2018) en wordt de eerste 
week van september in gebruik genomen. 
 
 
Duurzaamheid 
Op het gebied van duurzaamheid is bij de bouw van de sporthal rekening gehouden met alternatieve 
methodes voor de opwekking van gas en elektra. Tussen het zwembad en de sporthal zit een 
energiekoppeling, wat betekent dat zowel de warmte als de stroom voor de nieuwe sporthal vanuit de 
centrale ruimte in het zwembad zullen worden geleverd. In het zwembad is voldoende restcapaciteit 
aanwezig om ook de sporthal met de bestaande installaties van warmte te kunnen voorzien. De hal is 
voorzien van 201 zonnepanelen en duurzame LED-verlichting. De hal is tevens voorbereid om in de 
toekomst op geheel eigen kracht op een lage temperatuur de hal te verwarmen. In de toekomst kan dus 
relatief eenvoudig een warmtepomp worden toegepast om de hal zelfstandig op een duurzame manier te 
voorzien van warmte.  
 

 

 

 



 

 

 

Zelfwerkzaamheid 

Op het gebied van zelfwerkzaamheid hebben de sportverenigingen en het onderwijs in de voorbereiding vele 
uren geholpen in het meedenken en ontwikkelen van de plannen en zijn diverse activiteiten uitgevoerd 
waarover we uw raad per raadsbrief nummer 22 2017 hebben geïnformeerd. De volgende activiteiten staan 
op de planning: 

• ontgraven grond en afvoeren 

• inrichting van de sportkantine 

• sloop kantine zwembad 

• afstemming met leveranciers 

• verhuizen van materialen Verdegaal hal naar de nieuwe sporthal 

• sauzen van wanden en/of plafonds 

• tassenrekken verzorgen 

• opbergkasten t.b.v. materialen regelen 

• bijdrage organisatie openingsweekend 

• aanplanten groen / inrichting openbare ruimte 
 
 
SROI (Social Return On Investment) 
In de aanbesteding is SROI als voorwaarde opgenomen en er zijn vier mensen aan het werk in het kader 
van de SROI inspanningsafspraak. 

 
Financiën 
Conform afspraak raadsbesluit d.d. 4 maart 2016 wordt de sporthal binnen de financieel gestelde kaders 
opgeleverd. 
 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van deze informatie 
te voorzien. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 

 
Heeft u nog vragen? 
Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen dan 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

 

 

Drs. Ing. G.B.J.Mensink 


