
Bijlage 1: Voorgestelde maatregelpakketten op grond van rapportages  
 

Gebouw Maatregelpakket 
 

Resultaten  Rapportage (zie bijlage 2) 

Sportcentrum De Meent 
(SRO) 

• LED verlichting 
• Ca. 500 PV panelen dak sporthal (incl. overlagen) 
• Lage temperatuur luchtverhitters  
• Lage temperatuur verwarmingsbatterij LBK’s  
• Lage temperatuur TSA’s (warmtewisselaar)  
• Lucht/water warmtepomp(en) (i.c.m. CV ketels) 

 

• Ca. 52% aardgasreductie 
• Voorbereiding op volledig aardgasvrij (op 

termijn) 
• Ca. 33% CO2-reductie t.o.v. huidige situatie 

Rapportage verduurzaming 
De Meent - DWA, februari 
2022 

Sijsjesberg – 
techniekgebouw & 
badmeestergebouw 
(SRO) 

• Lucht/water warmtepomp(en) 
• Lage temperatuur TSA’s (warmtewisselaar)  
• ca. 30 PV panelen dak badmeestergebouw  

 
 

• 100% aardgasreductie (Sijsjesberg volledig 
aardgasvrij) 

• Ca. 30% CO2-reductie t.o.v. huidige situatie 
 

Notitie Sijsjesberg - Merosch, 
april 2022 

Gymzaal Ellertsveld 
(SRO) 

• Toepassen warmtepomp  
(t.b.v. stralingspanelen en radiatoren)  

• Toepassen elektrische boiler  
(t.b.v. warm-tapwater)  

• Loskoppelen warmtetoevoer (van SBO Wijngaard) 
 

• 100% aardgasvrij (volledig all-electric) 
• Ca. 32% CO2-reductie t.o.v. huidige situatie  
• Geen afhankelijkheid meer van warmtebron 

school 
 

Notitie gymzaal Ellertsveld - 
Merosch, april 2022 

Bakboord 70 
Toneelvereniging Ontwaakt 

• Na-isoleren vloer + spouwmuur uitbouw  
• Vervangen kozijn (incl. HR++ glas) 
• Toepassen hybride warmtepomp  
• Vervangen dakbedekking 
• Toepassen PV-panelen  
• Aanpassing afgiftesysteem 
• Vervangen luchtbehandelingskast 

• Ca. 80% aardgasreductie 
• Ca. 85% CO2-reductie t.o.v. huidige situatie 
• Verbetering binnenklimaat/comfort 
• Benutting dak voor energieopwekking 
• Daling exploitatiekosten huurder 
• Energielabel van F naar A 

 

Notitie Bakboord 70 – 
Merosch, april 2022 

Bakboord 70a 
Kringloopcentrum  

• Toepassen hybride warmtepomp  
• Na-isoleren vloer  
• Vervangen dakbedekking 
• Toepassen PV-panelen  

 

• Ca. 55% aardgasreductie 
• Ca. 35% CO2-reductie t.o.v. huidige situatie 
• Verbetering binnenklimaat/comfort 
• Benutting dak voor energieopwekking 
• Daling exploitatiekosten huurder 

 

Notitie Bakboord 70a – 
Merosch, april 2022 

Verenigingsgebouw De Baat • Hybride warmtepomp  
• Vervangen (deel) dakbedekking 
• Toepassen PV-panelen  
• Verzwaring aansluiting 

• Ca. 70% aardgasreductie 
• Ca. 33% CO2-reductie t.o.v. huidige situatie 
• Daling energieverbruik en -kosten huurders 
• Benutting dak voor energieopwekking 

Notitie de Baat - Merosch, 
april 2022 



Gebouw Maatregelpakket 
 

Resultaten  Rapportage (zie bijlage 2) 

Verenigingsgebouw Gosepa • Optimalisatie tijdschakeling  
• Isolatie leidingen/appendages  
• Toepassen PV-panelen  
• LED verlichting 

• Ca. 11% aardgasreductie 
• Ca. 33% CO2-reductie t.o.v. huidige situatie 
• Benutting dak voor energieopwekking 
• Daling exploitatiekosten huurder 

Notitie Gosepa – Merosch, 
april 2022 

Gemeentehuis 
(besluitvorming op later 
moment) 

• Ingrijpend maatregelenpakket (renovatieniveau) om 
warmteopwekking te verduurzamen via warmtepompen, gebouw 
verder te isoleren én, aan de basis hiervan, goede ventilatie aan 
te brengen in het gebouw.  
 

Er zijn voor 2 scenario’s maatregelenpakketten uitgewerkt: 
• scenario 1: minimaal 50% aardgasreductie binnen 15 jaar 
• scenario 2: 100% aardgasvrij binnen 30 jaar 
 
Benodigde Investeringen 
• scenario 1: tussen € 7.1 en € 7.9 miljoen incl. btw (€ 5.9 – 6.5 

miljoen excl. btw) 
• scenario 2: tussen € 7.9 en € 8.1 miljoen incl. btw (€ 6.5 – 7.2 

miljoen excl. btw)   

Scenario 1: 
• Ca. 68% aardgasreductie 

Ca. 9-23% CO2-reductie t.o.v. huidige situatie 
• Aanzienlijke verbetering binnenklimaat 

(comfort)  
• Voorbereid zijn op volledig aardgasvrij (op 

termijn) 
• Toekomstbestendige werklocatie 

(levensduurverlenging) 
 
Scenario 2: 
• 100% aardgasreductie (volledig aardgasvrij) 
• Ca. 10-26% CO2-reductie t.o.v. huidige 

situatie 
• Aanzienlijke verbetering binnenklimaat 

(comfort)  
• Toekomstbestendige werklocatie 

(levensduurverlenging) 
  

Rapportage verduurzaming 
gemeentehuis - DWA, 
februari 2022 

 


