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AMENDEMENT 2022-11-17-06
Onderwerp: Extra duurzaamheidsmaatregelen renovatie/verbouw Bosbad

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 14 november 2022
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de stijging van energielasten zijn weerslag heeft op de energielasten van het Bosbad;
2. deze stijging grote effecten heeft op de exploitatieraming voor het sportcomplex;
3. de huidige energielasten - vóór de stijging van de energieprijzen - zo rond de € 160.000 

liggen (indien niets zal worden aangepast, zullen de lasten met een veelvoud stijgen);
4. na de renovatie en verbouwing jaarlijks ruim 1 miljoen kWh nodig zal zijn voor het zwembad;
5. met de verwachte energieprijzen de nieuwe energielasten jaarlijks neerkomen op een bedrag 

van € 600.000

van mening dat
1. de beoogde renovatie en verbouwing reeds een mooi aantal duurzaamheidsmaatregelen 

omvat wat een positieve invloed heeft op het terugdringen van het energieverbruik;
2. dat met het opwekken van duurzame warmte en stroom door warmtepompen en pv-panelen, 

het installeren van zonnepanelen, het aanbrengen van energiezuinige ledverlichting, 
waterbesparende kranen, douches en toiletten, positief duurzame stappen worden gemaakt;

3. de in het voorstel genoemde extra duurzaamheidsmaatregelen ook zouden moeten worden 
meegenomen in de uitvoering - het betreft hier 6 voorstellen waaruit o.a. het terugwinnen 
van de warmte van het afvalwater met een terugverdientijd van 5 jaar en het installeren van 
thermische opslag met een terugverdientijd van 11 jaar (ter indicatie van de terugverdientijd: 
voor gerenoveerde gebouwen geldt een afschrijftijd van 25 jaar)

4. extra investeringen in duurzaamheid op de lange termijn ook in financieel opzicht interessant 
zijn, omdat de terugverdientijd ervan steeds korter wordt

Besluit het voorstel als volgt gewijzigd vast te stellen:

1. In te stemmen met bijstelling van het eenmalig bruto investeringsbudget voor renovatie/ 
verbouw Bosbad naar € 20.972.095.

2. In te stemmen met de benodigde investering voor de extra duurzaamheidsmaatregelen 
a € 650.000 plus € 50.000 aan bouwkosten en deze toe te voegen aan de bijstelling van 
het investeringsbudget voor renovatie/verbouw Bosbad;

3. De 2e wijziging van de programmabegroting 2023 vast te stellen, met de toevoeging van de 
extra investering van € 650.000 en € 50.000 aan bouwkosten vanuit het vrije deel van 
het reserve beleidsplan en het verwerken van de gevolgen in de exploitatiekosten.
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