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Collegeadvies Eigen initiatief 

Besluitenregistratie: Postregistratienummer : 239476 

  Datum inboeken :  

Openbaar  Ja Internet Nee 

naar RAAD Ja OR  Nee 

Communicatie Nee Europese regelgeving Nee 

via COMMISSIE  Ja 

Anders:  
  

 
Onderwerp : Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 
  
Advies  : 1. Akkoord gaan met het voorstel om de vijf gemeentelijke gebouwen als 

volgt te verduurzamen: 

a) Besparende maatregelen gemeentehuis voor een bedrag van € 42.740 

waardoor dit gebouw wijzigt van energielabel E/C naar energielabel C 

en 26 % energiebesparing kan worden gerealiseerd. De investering 

wordt in 10 jaar afgeschreven. De jaarlijkse kapitaallasten kunnen 

gedekt worden uit de verwachte lagere energiekosten; 

b) Besparende maatregelen uitvaartcentrum voor een bedrag van           

€ 18.330 waardoor dit gebouw wijzigt van energielabel C naar 

energielabel A en 26 % energiebesparing kan worden gerealiseerd. De 

investering wordt in 10 jaar afgeschreven. De jaarlijkse kapitaallasten 

kunnen gedekt worden uit de verwachte lagere energiekosten; 

c) Besparende maatregelen brandweerkazerne voor een bedrag van         

€ 15.610 waardoor dit gebouw het energielabel A behoudt en 33 % 

energiebesparing kan realiseren. De investering wordt in 10 jaar 

afgeschreven. De jaarlijkse kapitaallasten kunnen gedekt worden uit 

de verwachte lagere energiekosten; 

d) Besparende maatregelen cultuurhuis voor een bedrag van € 46.430 

waardoor dit gebouw het energielabel A behoudt en 32 % 

energiebesparing kan realiseren. De investering wordt in 10 jaar 

afgeschreven. De jaarlijkse kapitaallasten kunnen gedekt worden uit 

de verwachte lagere energiekosten; 

e) Besparende maatregelen gemeentewerf voor een bedrag van € 6.110 

waardoor dit gebouw het energielabel A behoudt en 18 % 

energiebesparing kan realiseren. De investering wordt in 10 jaar 

afgeschreven. De jaarlijkse kapitaallasten kunnen gedekt worden uit 

de verwachte lagere energiekosten; 

2. Binnen 2 jaar, na afronding van de besparende maatregelen, evalueren of 

de verwachte lagere energiekosten zijn gerealiseerd of gerealiseerd gaan 

worden. 

3. Dit collegeadvies als ingekomen stuk agenderen voor de raad. 
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Inleiding 

Bij het raadsbesluit “aanvraag investeringskrediet verduurzaming en modernisering 

gemeentehuis” in de raadsvergadering van 20 december 2018 is een motie aangenomen 

waarin het college wordt verzocht in de kadernota 2020-2023 scenario’s te schetsen voor het 

verdergaand verduurzamen van het gemeentehuis naar label B en label A inclusief financiële 

paragraaf, daarbij rekening houdend met het Erkende Maatregelenlijst welke in 2019 

gepubliceerd is. 

 

In 2019 is een extern bureau gevraagd voor de vijf gemeentelijke gebouwen te inventariseren 

welke duurzaamheidsinvesteringen nodig zijn om alle vijf gemeentelijke gebouwen 

energieneutraal te maken of te verbeteren naar label A.  

Van de rapportages van de vijf gemeentelijke gebouwen met scenario’s om deze gebouwen te 

verduurzamen is de rapportage van het gemeentehuis eind juli 2019 opgeleverd en de overige 

gebouwen zijn eind 2019 aan de gemeente Woudenberg opgeleverd. De oplevering heeft wat 

langer geduurd dan was voorzien aangezien de gemeente niet helemaal tevreden was over de 

1e oplevering. 

 

Centrale vraag 

Is het college bereid de gemeentelijke gebouwen de komende jaren te verduurzamen? 

 

Beoogd resultaat (wat) 

Met de nieuwe energiescans van de vijf gemeentelijke gebouwen wil de gemeente: 

 Een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving; 

 Actueel beeld krijgen van de labelberekening van de gemeentelijke gebouwen (de oude 

berekening is van 2015); 

 Inzicht krijgen in welke duurzaamheidsinvesteringen nodig zijn om de gemeentelijke 

gebouwen te verbeteren naar label A; 

 Inzicht krijgen in welke duurzaamheidsinvesteringen nodig zijn om de gemeentelijke 

gebouwen energieneutraal te maken; 

 Inzicht krijgen in welke duurzaamheidsinvesteringen nodig zijn om de gemeentelijke 

gebouwen energieneutraal en gasloos te maken. 

 

Kader 

 Begroting 2020-2024; 

 Expeditie Duurzaamheid gemeente Woudenberg 2014-2018 (raad juli 2014). 

 

Argumenten 

In 2015 heeft een extern bureau een energiescan en een besparingsadvies afgegeven voor het 

gemeentehuis, de gemeentewerf, het Cultuurhuis en het uitvaartcentrum. Voor de 

brandweerkazerne is toen geen rapportage gemaakt aangezien nog onduidelijk was of de 

gemeente de brandweerkazerne wel of niet zou overdragen aan de VRU. 

 

In de energiescans zijn toen voor deze gemeentelijke gebouwen de volgende energielabel 

berekend: 

 Gemeentehuis (label E) 

 Gemeentewerf (label C) 

 Cultuurhuis (label A) 

 Uitvaartcentrum (label C) 

 Brandweerkazerne (label niet bekend) 

 

Een jaar geleden is een investeringskrediet door de raad beschikbaar gesteld voor de 

verduurzaming en modernisering van het gemeentehuis. Door het toepassen van dakisolatie 

bij het gemeentehuis zal dit gemeentelijk gebouw wijzigen van label E naar label C. 

 

Door alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en de wens om inzicht te krijgen in 

het energieneutraal maken van de gemeentelijke gebouwen is een extern bureau gevraagd 

voor de vijf gemeentelijke gebouwen te inventariseren welke duurzaamheidsinvesteringen 
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nodig zijn om alle vijf gemeentelijke gebouwen energieneutraal te maken of te verbeteren naar 

label A.  

 

Via de rapportages van de vijf gemeentelijke gebouwen is inzichtelijk gemaakt welke 

duurzaamheidsinvesteringen nodig zijn om bij de gebouwen het energielabel te verbeteren, 

energiebesparing te realiseren en de gebouwen energieneutraal en of gasloos te maken. 

Intern zijn op basis van de rapportages twee scenario’s doorberekend:  
 

Scenario 1: 

Verduurzaming vier gemeentelijke gebouwen naar label A en gemeentehuis naar label C 

inclusief energiebesparing bij alle vijf gebouwen. 

 

Scenario 2: 

Verduurzaming vier gemeentelijke gebouwen naar label A en gemeentehuis naar label A, 

realiseren energiebesparing en de gebouwen energieneutraal en of gasloos maken 

 

Bij scenario 1 zijn de volgende investeringsbedragen nodig: 

 

 
 

De vermelde investeringen zijn excl. arbeidskosten. 

 

Bij de benodigde investeringen voor het gemeentehuis ad. € 47.140 is een bedrag           

opgenomen voor dakisolatie. Deze dakisolatie is reeds opgepakt bij de verduurzaming en 

modernisering van het gemeentehuis waarvoor reeds een investeringskrediet door de raad is 

beschikbaar gesteld.  

 

De energiescan van 2015 gaf aan dat via alleen dakisolatie het gemeentehuis een verbeterde 

energielabel C kon krijgen, echter de energiescan van 2019 geeft aan dat naast dakisolatie ook 

LED verlichting nodig is om energielabel C te halen. Bij alleen dakisolatie wordt energielabel C 

net niet gehaald. 

 

Bij scenario 2 zijn de volgende investeringsbedragen nodig: 

 

 
 

De vermelde investeringen zijn excl. arbeidskosten. 

 

Uit de energiescan van het gemeentehuis komt naar voren dat dit gebouw niet energieneutraal 

en of gasloos gemaakt kan worden. Om het pand energieneutraal te maken dienen er 

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen (4 gebouwen label A en gemeentehuis label C)

Gemeentelijke gebouwen Bouw Huidig + Benodigde Nieuwe  Totale 

jaar energielabel investering energielabel investeringen

hoger label  

Uitvaartcentrum (Henschoterlaan 44) 2010 C 13.330 A 13.330

Brandweerkazerne (Europaweg 4) 2002 A 11.610 A 11.610

Cultuurhuis (Dorpsstraat 40) 1980 A 38.430 A 38.430

Gemeentewerf (Bosrand 19) 1993 A 3.100 A 3.100

Gemeentehuis (Parklaan 1) 1936 E 47.140 C 47.140

Totaal 113.610 113.610

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen (4 gebouwen label A en gemeentehuis label A en 4 gebouwen energieneutraal en gasloos)

Gemeentelijke gebouwen Bouw Huidig + Benodigde Nieuwe + Benodige + Benodigde Totale

jaar energielabel investering energielabel investering investering investeringen

hoger label energieneutraal gasloos

Uitvaartcentrum (Henschoterlaan 44) 2010 C 13.330 A 40.870 42.000 96.200

Brandweerkazerne (Europaweg 4) 2002 A 11.610 A 58.390 68.430 138.430

Cultuurhuis (Dorpsstraat 40) 1980 A 38.430 A 98.980 183.880 321.290

Gemeentewerf (Bosrand 19) 1993 A 3.100 A 14.460 19.530 37.090

Gemeentehuis (Parklaan 1) 1936 E 213.970 A nvt nvt 213.970

Totaal 280.440 212.700 313.840 806.980
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behoorlijk wat panelen geplaatst te worden. Op het dak is ongeveer plek voor 50m2 aan 

zonnepanelen. Dit is echter niet genoeg om energieneutraal te worden. Het dak oppervlak is te 

klein om de totale energievraag duurzaam op te wekken. Daarvoor zal er voor ongeveer 770 

m2 aan zonnepanelen geplaats moeten worden. 

 

Scenariokeuze gemeente 

De rapportages laten zien dat met beperkte extra middelen het mogelijk is vier gemeentelijke 

gebouwen naar een label A te krijgen met een aanzienlijke energiebesparing (18- 33%) en het 

gemeentehuis naar een label C met een energiebesparing van 26%. De duurzame 

investeringen betreffen vervanging naar LED verlichting waarbij de investeringskosten 

terugverdiend kunnen worden via lagere energiekosten (= scenario 1). 

 

Om het gemeentehuis naar een label A te krijgen en de vier gemeentelijke gebouwen 

energieneutraal en gasloos te maken (= scenario 2) zijn aanzienlijke investeringen nodig 

waarbij de extra lasten voor de begroting stijgen met enkele tienduizenden euro’s.  

 

Gezien de financiële ruimte in de begroting 2020-2023 en de besparingsopgave die de 

gemeente heeft van jaarlijks € 250.000 is verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen 

zoals aangegeven bij scenario 2 op dit moment niet realiseerbaar.    

 

Wij stellen voor verduurzaming van de vijf gebouwen te realiseren conform scenario 1 

aangezien, zonder extra middelen vanuit de begroting, het mogelijk is vier van de vijf 

gebouwen naar een label A te krijgen met een aanzienlijke energiebesparing.  

 

Duurzaamheid en Inclusie 

Mens : Het creëren van een gezonde werkomgeving voor medewerkers en het bevorderen van 

de duurzame inzetbaarheid.  

Milieu : Door verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen kan het energieverbruik naar 

beneden worden gebracht. 

 

Maatschappelijke participatie 

Op verzoek van de raad is geïnventariseerd welke duurzaamheidsinvesteringen nodig zijn om 

onze gemeentelijke gebouwen energieneutraal te maken of te verbeteren naar label A. 

 

Beoogd resultaat (hoe) 

Door middel van duurzaamheidsinvesteringen van de gemeentelijke gebouwen kan een 

energiebesparing gerealiseerd worden tussen de 18 en 33%. Deze energiebesparing is binnen 

2 jaar inzichtelijk via de energieafrekeningen van deze gemeentelijke gebouwen.  

 

Financiële consequenties 

Gezien de financiële situatie van de gemeente wordt voorgesteld de vijf gemeentelijke 

gebouwen te verduurzamen conform scenario 1. 

 

Bij scenario 1 zijn de investeringskosten, inclusief arbeid, € 129.220. Deze kosten hebben 

betrekking op vervanging LED verlichting en mogen in 10 jaar worden afgeschreven. 

De kapitaallasten van deze investeringskosten bedragen jaarlijks € 12.922. De geschatte 

energiebesparing na vervanging naar LED verlichting bedraagt jaarlijks € 23.042. Dit betekent 

dat de jaarlijkse kapitaallasten van de investeringskosten kunnen worden gedekt uit de 

jaarlijks lagere energiekosten. 

 

Aangezien de energiebesparing een schatting is wordt voorgesteld binnen 2 jaar, na realisatie 

investeringen, te evalueren of de geschatte energiebesparing is gerealiseerd of gerealiseerd 

gaat worden.   
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Aanpak/uitvoering 

Na akkoord van het college worden de volgende acties opgepakt: 

 Vervanging naar LED verlichting bij de vijf gemeentelijke gebouwen regelen; 

 Binnen 2 jaar, na afronding vervanging, evalueren of de verwachte energiekosten zijn 

gerealiseerd of gerealiseerd gaan worden. 

 

Conclusie 

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen realiseren conform scenario 1.  

 

Communicatie 

Na besluit van het college wordt, in overleg met communicatie, gekeken op welke manier we 

over de voortgang van deze duurzaamheidsinvesteringen gaan communiceren en deze 

koppelen aan het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. 

 

Bijlage(n) 

- Vijf rapportages verduurzaming gemeentelijke gebouwen 

- Vijf berekeningen besparende maartregelen inclusief dekking  

 

 

 

 

 

Gemeentelijke gebouwen Bouw Huidig + Benodigde Nieuwe  Kapitaallasten  Energie- Extra 

jaar energielabel investering energielabel afschrijving in besparing budget

hoger label 10 jaar  

Uitvaartcentrum (Henschoterlaan 44) 2010 C 18.330 A 1.833 -2.200 -367

Brandweerkazerne (Europaweg 4) 2002 A 15.610 A 1.561 -2.990 -1.429

Cultuurhuis (Dorpsstraat 40) 1980 A 46.430 A 4.643 -10.150 -5.507

Gemeentewerf (Bosrand 19) 1993 A 6.110 A 611 -608 3

Gemeentehuis (Parklaan 1) 1936 E 42.740 C 4.274 -7.094 -2.820

Totaal 129.220 12.922 -23.042 -10.120


