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Beste mevrouw Van der Heijden, 

  
In antwoord op uw brief van 7 november jl. vindt u hieronder de beantwoording van 
uw schriftelijk gestelde vragen over de keuze voor de variant verduurzaming van 
de huidige sportzaal De Kubus in Oudheusden. 
 
Vraag 1.1 
Een van de argumenten van het college is dat de variant nieuwbouw duurder is 
dan een verduurzaming van het huidige gebouw. Op basis van een absoluut 
bedrag is dat zeker juist. Maar voor de vergelijking in kosten van de mogelijkheden 
nieuwbouw versus verduurzaming, dient naar de kapitaallasten gekeken te 
worden, waarbij ook rekening wordt gehouden met de onderhoudskosten van het 
oude gebouw. 
Graag ontvangen wij het volgende overzicht voor de renovatie: 
1.1 de verwachte onderhoudskosten van de aankomende 10 jaar voor de kubus; 
 
Antwoord 1.1 
De verwachte onderhoudskosten na renovatie worden in beeld gebracht tijdens het 
opstellen van het plan van aanpak voor de verduurzaming van sportzaal De 
Kubus. Zoals in de informatievergadering Samenleving dd. 1 december jl. is 
aangegeven wordt dit plan van aanpak via een raadsvoorstel in 2023 aan u 
voorgelegd. 
 
Vraag 1.2 
1.2 de kapitaallasten van de verduurzaming en daarbij aangeven de 
uitgangspunten die daarbij zijn gehanteerd, uitgaande van de duurste variant (o.a. 
afschrijvingstermijn); 
 
Antwoord 1.2  

De kapitaallasten voor de investering van € 675.000 voor de maatregelen zoals 

genoemd in het Maatwerkadvies onder de gasloze variant A, bedragen € 29.494. 

 

De daarbij gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn: 

 op de meeste bouwkundige maatregelen   40 jaar 

 op enkele bouwkundige maatregelen     15 jaar 

 op de meeste elektrotechnische maatregelen   15 jaar 

 op enkele elektrotechnische maatregelen (Led-verlichting) 25 jaar 

 op werktuigbouwkundige maatregelen    15 jaar 

 
Vraag 1.3 
1.3 Specificatie van de werkzaamheden die onder de verduurzaming vallen. 
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Antwoord 1.3  

De volgende specifieke werkzaamheden kunnen vallen onder de verduurzaming: 

 het verhogen van de isolatiewaarde van alle onderdelen van de 

gebouwschil, zoals dichte geveldelen, maar ook de ‘open-geveldelen’ 

zoals ramen, deuren en dakramen; 

 alle installatietechnische ingrepen die de energieverliezen beperken, zoals 

warmteterugwinning op ventilatielucht en het toepassen van Led-

verlichting; 

 alle installatietechnische ingrepen die zorgen voor duurzame opwekking in 

plaats van opwekking door fossiele grondstoffen, zoals het volledig 

elektrificeren van de opwekkingsinstallatie door toepassing van 

warmtepompen.  

De afzonderlijke maatregelen ziet u terug in het maatwerkadvies onder variant A. 

 
Vraag 2 
Graag ontvangen wij een overzicht van de kapitaallasten in de variant nieuwbouw 
in combinatie met woningbouw huidige locatie de Kubus. 
 
Antwoord 

Het is nu nog niet mogelijk om een juist overzicht van de kapitaallasten op te 

stellen. Voor een compleet kostenoverzicht is nader onderzoek en planuitwerking 

nodig.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees  

 

 
 


