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1. Inleiding
Uitgaanspunten van het onderzoek en advies om De Lockhorst voor de komende 20 jaar te
verduurzamen en de kosten voor de energie, aanschaf van nieuwe installaties en onderhoud zo
laag mogelijk te houden. Zonder dat dit ten koste gaan van comfortverlies en inachtneming van
de wettelijke bepalingen (bijv. de informatieplicht energiebesparing).

Onderzoeksdoel
Het door Cinergie in opdracht van de gemeente Sliedrecht uitgevoerde energieonderzoek heeft
tot doel om aanbevelingen te doen welke verduurzamingsmaatregelen genomen kunnen worden
om de levensduur met 20 jaar te verlengen.

Daarbij komen onderliggende zaken aan bod
 wat zijn de wettelijke verplichtingen vanuit de informatieplicht energiebesparing
 uitvoeren van energie(verspilling)onderzoek
 opzetten functioneel ontwerp
 aanleveren indicatieve offertes (kosten, opbrengsten en terugverdientijd) m.b.t. installaties

en/of gebouw gebonden energiebesparende maatregelen

Bovenstaande zaken zijn in onderstaand verslag verder uitgewerkt. Dit rapport komen wij graag 
mondeling toelichten. 

2. Scope
Complex De Lockhorst te Sliedrecht.

3. Samenvatting
Om toekomstbestendige keuzes te maken is het wel van cruciaal belang dat duidelijkheid komt
m.b.t. het recreatiebad. Dit is een duur bad, met hoge exploitatiekosten en een lage bezetting in
vergelijking met het doelgroepen- en wedstrijdbad. In dit rapport hebben we rekening gehouden
met minimale investeringen voor het recreatiebad, totdat definitief bekend is wat ermee
gebeurd om onnodige investeringen te voorkomen.

Uit ons onderzoek is gebleken dat het complex erg energie-inefficiënt is, dat er geen optimaal 
gebruik wordt gemaakt van (delen van) de installaties en dat andere delen op korte termijn aan 
vervanging toe zijn. 

Ons advies is om verduurzamingsmaatregelen gefaseerd door te voeren en eerst de 
energiehuishouding te optimaliseren. Daarbij dient opgemerkt te worden dan we adviseren 
sommige investeringen eerder te doen, zodat er optimaal rendement is op gebeid van 
verduurzaming, energiebesparing en een forse verlaging van de onderhoudskosten.  

Als de aanpak gefaseerd wordt uitgevoerd voorkom je over-gedimensioneerde installaties en/of 
dubbele vervangingsinvesteringen. Zie hieronder een voorbeeld: 
Het huidig opgesteld vermogen voor de verwarming van het zwembadcomplex en de sporthal is 
1200 kW. Effectief wordt hiervan maximaal 600 kW gebruikt. Bij 1-op-1 vervanging zou dit leiden 
tot te hoge aanschafkosten, maar heeft ook invloed op de jaarlijkse onderhoudskosten. 

Tevens blijkt dat complex De Lockhorst momenteel niet voldoet aan de wettelijke richtlijnen 
vanuit de energiebesparingsplicht. De maatregelen die doorgevoerd dienen te worden staan 
beschreven in hoofdstuk 4 en het auditrapport is bijgesloten aan dit rapport. 
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4.  Wettelijke verplichtingen
Om de wettelijke verplichtingen in kaart te brengen heeft Cinergie een energie-audit uitgevoerd
a.d.h.v. pakket voor erkende maatregelen (EML) voor energiebesparing (bijlage 10 van de
Activiteitenregeling milieubeheer). Het rapport treft u aan in BIJLAGE I. Aangifte bij het RVO is
niet uitgevoerd.

Uit de energie-audit komen de volgende energiebesparende maatregelen naar voren die in het 
kader van de energiebesparingsplicht doorgevoerd dienen te worden. 

# Maatregel Karakter* 
1. Installeren kloktijdschakeling in GBS voor Cv-installatie Zelfstandig 
2. Herstellen warmteterugwinning LBK recreatie-, wedstrijd en doelgroepenbad Zelfstandig 
3. Installeren kloktijdschakeling in GBS voor ventilatiesysteem Zelfstandig 
4. PL- en Tl-binnenverlichting vervangen door energiezuinige LED (lichtplan maken) Zelfstandig 
5. Buitenverlichting vervangen door energiezuinige LED Zelfstandig 
6. Installeren bewegingsmelders Zelfstandig 
7. Frequentieregeling aanbrengen op badwatercirculatiepompen Zelfstandig 
8. Nachtverlaging installeren in GBS voor badwatercirculatiepompen Zelfstandig 
9. Vervangen ventilatoren LBK doelgroepenbad Zelfstandig 
10. In gebruik nemen van energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) Zelfstandig 
11. Beglazing vervangen door HR-++/HR-+++ Natuurlijk 
12. LBK sporthal en zalencentrum voorzien van warmterugwinning Natuurlijk 
13. Afzuigsysteem in keuken vervangen door variant met rook- en/of 

dampdetectieapparatuur in combinatie met meet- en regelapparatuur 
Natuurlijk 

14. Vluchtwegaanduiding vervangen door uitvoering met LED Natuurlijk 

* het karakter van een maatregel kan zijn: zelfstandig moment (wettelijk verplicht om direct door te voeren), natuurlijk
moment (verplicht bij vervanging of verbouwing) of advies (niet verplicht, maar wel rendabel).

5. Energie(verspilling)onderzoek
Van de aanwezige (klimaat)installaties hebben wij de staat, de werking en de energie-efficiëntie
onderzocht. Daarnaast geven wij adviezen over (duurzame) vervangingsinvesteringen. De punten
onder 5.1 t/m 5.5 hebben direct invloed op elkaar.

5.1 Gebouwbeheerssysteem (GBS) 
Het GBS zorgt voor de aansturing (regeling) van de (klimaat)installaties die in het gebouw 
aanwezig zijn en heeft daarmee een spilfunctie. Tijdens het onderzoek hebben we geconstateerd 
dat: 
 het GBS geen 20/25 jaar meer mee kan, gezien de huidige technische staat;
 de aansturing van de installaties niet optimaal zijn ingeregeld;
 het gebouw vooral comfort-gestuurd en niet energie-gestuurd is.

Wij adviseren het huidige systeem in 2020 eerst te verbeteren en beter in te regelen m.b.t. de 
aansturing van de luchtbehandelingskasten, de warmwater voorziening van de douches, 
verwarming van het zwembadwater en de warmtekrachtkoppeling (WKK). Om dit te realiseren is 

Energieverbruik 2019 Jaarverbruik 
Elektriciteit netverbruik 1.055.000 kWh 
Gasverbruik 200.000 m3 
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onderhoud/vervanging van technische delen noodzakelijk, evenals een uitbreiding. Door betere 
regelingen (zoals bijv. de aansturing van de WKK) verwachten we  jaarlijks ca. 10% op de 
energiekosten te kunnen besparen. Daarnaast krijg je meer veel meer inzicht op basis waarvan je 
keuzes van installaties en -grootte kan maken. 
Na aanpassingen, om een gebouw energiezuinig te besturen met behoud van comfort, dien je elk 
seizoen de werking van het systeem te beoordelen en waar nodig aan te passen. Elk seizoen stelt 
immers andere eisen aan een gebouw. 
 
De investeringen in het GBS adviseren wij in 2020 te doen, zodat je optimaal kan profiteren van 
de verbeteringen in de aansturing en de bijbehorende energiekostenverlaging. 
 
Bij deze adviseren wij de besturing van het zalencentrum en zwembadcomplex in de nieuwe 
opzet van elkaar te scheiden. Op die manier heeft men alleen toegang tot het eigen gedeelte van 
de besturing dat relevant is. 
 
 

5.2 Luchtbehandelingskasten (LBK) 
Er zijn zes (6) luchtbehandelingskasten aanwezig. 
 
 Kleedlokalen zwembad 

Deze kast voldoet aan de huidige norm; geen aanpassingen nodig. 
 

 Wedstrijd- en doelgroepenbad 
Gezien de hoge exploitatiekosten adviseren wij de LBK van het wedstrijd- en doelgroepenbad 
te vervangen door een variant die volledige warmteterugwinning (wtw) heeft met een 
kruisstroomwisselaar én een warmtepomp. Zo haal je de warmte uit de uitgaande lucht en 
breng je deze in bij de inkomende lucht, als er warmte overblijft kan je deze afgeven aan het 
zwembadwater. Deze LBK hebben een zeer hoog rendement (COP >5) en omdat er stroom 
wordt gebruikt voor de warmteterugwinning heb je fors minder gas nodig. Hierdoor is de 
investering ook nog eens duurzaam en, indien goed onderhouden, gaan deze installaties 25 
jaar mee. 
De huidige LBK van het doelgroepenbad is überhaupt aan vervanging toe en heeft nu geen 
wtw. Op de LBK van het wedstrijdbad functioneert de wtw niet naar behoren. 
 

 Zalencentrum (2x) 
Voor het zalencentrum worden twee kleine LBK ingezet. De kastbodems dienen behandeld te 
worden tegen roesten en tevens adviseren wij nieuwe en energiezuinige motoren in te 
zetten die CO2 gestuurd worden. Hierdoor kan de ventilatiehoeveelheid fors omlaag en 
bespaar je op de energiekosten. 
 

 Recreatiebad 
Mocht het recreatiebad een andere invulling krijgen dan kan de LBK nog 10-20 jaar mee 
omdat de luchtcondities verbeteren (qua temperatuur, luchtvochtigheid en chloor) en de 
bedrijfsuren omlaag gaan. Op deze manier kan je vervanging af- of uitstellen tot het gebruik 
van deze delen duidelijk is. 

Tevens adviseren wij om bij de baden onderin lucht te gaan afzuigen i.p.v. bovenin bij de 
plafonds. Zo hoef je buiten openingstijden veel minder lucht af te zuigen. Dit heeft als voordeel 
dat de installaties minder bedrijfsuren maken en dat de energiekosten omlaag gaan. Alternatief 
kan je de baden afdekken buiten openingstijden, maar dat is in de praktijk vaak niet wenselijk. 
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5.3 Warmwater douches 
Tijdens het onderzoek begrepen wij dat er regelmatig klachten zijn over koud water bij het 
douchen Het zou verstandig zijn om de WKK in te zetten voor het verwarmen van het water van 
de douches (hoger rendement en lagere energie kosten) met een grote boiler erbij. Een 
bijkomend voordeel is dat de WKK geschikt is voor hoge temperaturen en dat geeft voordelen bij 
het voorkomen van legionella besmetting. 
 
 

5.4 Zwembadwaterpompen 
Wij hebben geconstateerd dat er teveel water wordt rond gepompt, zowel binnen als buiten 
openingstijden. Dat leidt tot energieverspilling. Bij het wedstrijdbad is dit 240 m3/uur, waar 
wettelijk 188 m3/uur wordt voorgeschreven. Hier wordt wel nachtverlaging toegepast. Bij het 
doelgroepenbad wordt ook 240 m3/uur rondgepompt, waar wettelijk 125 m3/uur wordt 
voorgeschreven. Tevens dient hier nog nachtverlaging toegepast te worden (EML). Om zowel de 
nachtverlaging als het aantal m3/uur dat wordt rondgepompt aan te passen dienen er 
frequentie-gestuurde pompen ingezet te worden. 
 
Nu zijn de baden voorzien van 2 pompen die op 1 leiding zijn aangesloten en daarom, qua 
energieverbruik, tegen elkaar in werken. 
 
Om de ideale flow te bepalen voor frequentie-gestuurde zwembadpompen adviseren wij een 
kleurproef en flowmeting uit te voeren. 
 
Daaraan voorafgaand adviseren wij bij het wedstrijdbad en doelgroepenbad de 
zwembadpompen meteen te vervangen voor 1 frequentie-gestuurde pomp van 11kW per bad. 
Hierdoor verhelpen we alle bovengenoemde problemen en heb je tevens een maximale flow 
voor het spoelen van de filters.  
 
De pompen die vervangen worden kunnen dienen als reserve voor het buiten- of recreatiebad. 
Het aanpassen van de pompen van het buitenbad is minder interessant omdat deze maar 4/12 
deel van het jaar aanstaan. 
 
 

5.5 Warmtekrachtkoppeling (WKK) 
Het complex beschikt over een zeer energie-efficiënte warmtekrachtkoppeling (WKK). Dat is een 
gasgestookte verbrandingsmotor die zowel stroom als warmte produceert. Over deze stroom en 
warmte hoeft geen energiebelasting te worden betaald, waardoor de installatie een 
aantrekkelijke energiebron is voor De Lockhorst. Met alle voornoemde maatregelen verwachten 
wij ruim onder de 170.000 m3 aardgas verbruik te komen, waardoor er optimaal wordt 
geprofiteerd van de vrijstelling van de energiebelasting (EB tot 170.000 m3 = € 0,41 in 2020). 
 
Per uur dat de WKK draait geeft dit een besparing van € 6,62. De installatie wordt momenteel 
onvoldoende ingezet, waardoor er onnodig gas en elektra moet worden ingekocht. In 2019 is de 
installatie niet ingezet. Door de bedrijfsuren op te schroeven naar 3.000 uur per jaar, is een 
jaarlijks kostenbesparing mogelijk van ca. € 19k. Zie Bijlage III voor verdere onderbouwing. 
 
De WKK zelf is pas 6 jaar oud en heeft ± 18.500 uren gedraaid, terwijl deze ongeveer 120.000 
uren zou moeten kunnen draaien. Wij vinden dat het onverstandig om de onbenutte capaciteit 
van de machine niet in te zetten vanwege bovengenoemde voordelen, ondanks dat deze op gas 
draait. Wij adviseren dan ook om deze machine nog 10-15 jaar te gebruiken en dan een afweging 
te maken hoe het zwembad gasloos kan functioneren. 
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Om optimaal gebruik te maken van de WKK zal de aansturing vanuit het GBS moeten worden 
aangepast (5.1), evenals de andere  punten bij 5.2, 5.3, en 5.4. Daarnaast adviseren wij een 
verschil van 0,4 graad te mogen hebben van de huidige zwembadwatertemperatuur, omdat dit 
het rendement aanzienlijk verbeterd. 
 
 

5.6 Verwarmen/koelen zalencentrum 
Voor het koelen van het zalencentrum wordt een oude koelmachine van 15 jaar gebruikt die 
technisch aan vervanging toe is. De koelmiddelen die hierin zitten mogen nog tot 2030 gebruikt 
worden, maar de onderhoudskosten voor dit middel lopen jaarlijks op. Voor het verwarmen 
wordt gebruik gemaakt van een Cv-ketels die op leeftijd zijn. Recent is een offerte (ca. 25k) 
uitgebracht voor de vervanging van deze ketels van het zalencentrum. Indien de Cv-ketels alleen 
als back-up gebruikt worden, kunnen ze nog vele jaren mee. 
 
Geadviseerd wordt de koelmachine te vervangen voor een warmtepomp van 150kW, zodat we 
hiermee kunnen koelen en verwarmen. De huidige Cv-ketels blijven als back-up beschikbaar. Als 
de adviezen van de LBK voor het zalencentrum worden uitgevoerd, ontstaat een energiezuinige 
en moderne installatie die nog 20 jaar mee kan. 
 
Door de vervanging in 2020 door te voeren behaal je het meeste rendement; dit is zowel vanuit 
duurzaamheid- als kostenoogpunt interessant. Het zou een gemiste kans zijn als de voorgestelde 
maatregelen niet worden genomen en gekozen wordt voor 1-op-1 vervanging van de Cv-ketels.  
 
 

5.7 Sporthal 
De installaties voor de sporthal voldoen bij het huidige gebruik (lage bezetting). Wel hebben 
sommige installaties achterstallig onderhoud en geadviseerd wordt om dit te laten uitvoeren. 
 
 

5.8 LED Verlichting 
Zoals omschreven bij hoofdstuk 4 en in het auditrapport (bijlage) is de verlichting verouderd, op 
vele plekken versleten en voldoet het niet aan de wettelijke eisen. Naast de wettelijke 
verplichting om deze te vervangen is het ook economisch verantwoord. Er ligt een voorstel voor 
een verlichtingsplan, waarbij de terugverdientijd ca. 4 jaar is. 
 
Door de verlichting nu te vervangen heb je de komende 10-12 jaar geen onderhoudskosten.  
Bij het wedstrijd- en recreatiebad hoeven alleen de lampen vervangen te worden omdat de 
armaturen nog goed zijn. In sommige delen van het complex zit al LED verlichting, deze hoeft niet 
vervangen te worden.  
Wij adviseren deze investering in 2020 te doen. In de komende 20 jaar zal je toch een 
herinvestering op dit vlak moeten doen, maar door deze nu te doen profiteer je het langst van de 
korte terugverdientijd en voldoe je aan de wettelijke verplichten. 
 
 

5.9 Transportpompen Cv-installatie 
In het huidige Cv-systeem zitten verschillende oude, niet energiezuinige, circulatiepompen die 
aan vervanging toe zijn. Wij adviseren dan ook vervanging door een energiezuinige variant, wat 
een energiebesparing oplevert. 
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5.10 Zonnepanelen 

Omdat het complex 7 dagen per week geopend is en een hoge energiebasislast heeft, is 
onderzocht of zonnepanelen toegepast kunnen worden. Uit de berekeningen van de 
constructeur blijkt echter dat de dakconstructie niet geschikt is om zonnepanelen op te plaatsen. 
 
 

6 Toekomst 
Door eerst een optimalisatieslag te maken en deze te monitoren kan je veel beter bepalen en 
meten wat de energievraag van het complex in deze (sterk) verbeterde situatie is. Maatregelen 
afstemmen op een energie inefficiënt pand, resulteert in onnodige en te hoge 
vervangingsinvesteringen. Door hier een doorlopend proces van te maken, zoals in de 
voorgaande delen van dit rapport geschetst, heb je veel meer grip en controle over de 
noodzakelijke en gewenste maatregelen. 
In de paragraven hieronder benoemen wij een aantal andere, naar ons oordeel, zeer relevante 
punten waar rekening mee gehouden dient te worden. 
 
 

6.1 Warmtepompen 
Als we de energiebehoefte weten van de doorgevoerde verbeteringen, kunnen we daarna 
vervolgstappen zetten om verder te verduurzamen. Denk hierbij aan het vervangen van Cv-ketels 
door warmtepompen, om zo het gasverbruik te vervangen voor stroom. Afhankelijk van de 
keuzes die gemaakt worden voor de WKK adviseren wij echter nog 5-10 jaar te wachten met 
deze keuzes. De technische ontwikkelingen op het gebied van warmtepompen gaat momenteel 
erg hard, waardoor de inzet steeds interessanter wordt. 
 
 

6.2 Warmtewisselaars zwembad 
Een nieuwe zwembad warmtewisselaar heeft minder weerstand, waardoor het rondpompen van 
zwembadwater minder energie benodigd. Tevens kan er met een kleinere delta worden 
verwarmd, waardoor de stookkosten omlaag gaan. Dit is geen wettelijke eis en heeft een 
minimaal voordeel, echter het zou wel nodig kunnen zijn als we met lucht/water-warmtepompen 
zouden gaan werken. Dit kunnen we pas bekijken als we de nieuwe regeltechniek in gebruik  
hebben en testen met welke minimumtemperatuur we kunnen verwarmen. 
 
 

7 Overige maatregelen 
Naast verschillende (energiebesparende) maatregelen die bijdragen aan de verduurzaming van 
het complex zijn er tevens verschillende zaken waarmee rekening gehouden dient te worden of 
die wij adviseren. 
 
 

7.1 Beweegbare vloer wedstrijdbad 
De beweegbare vloer van het wedstrijdbad is slechte staat en deze dient vervangen te worden. 
Geadviseerd wordt dit in 2021 te doen. 
 
 

7.2 Onderhoudscontracten 
Uit ervaring blijkt dat het periodiek controleren en nalopen van de onderhoudskosten vaak een 
behoorlijke besparing met zich mee kan brengen. Zeker als de voorgestelde aanpassingen en 
vervangingen doorgevoerd worden heeft dit consequenties voor het onderhoud van de 
betreffende installaties. 
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Wij kunnen assisteren bij het inventariseren en (waar nodig) heronderhandelen van de 
onderhoudscontracten, zodat er in de toekomst geen verrassingen zijn en dat we de kosten 
beheersbaar houden. 
 
 

7.3 Energiekosten 
Uit de stukken die wij tot op heden hebben kunnen inzien zien wij besparingsmogelijkheden op 
de volgende vlakken, deze vallen echter niet binnen de scope van dit onderzoek en kunnen 
separaat uitgevoerd worden: 
 Meterhuur van de grootverbruikaansluitingen; 
 Het gecontracteerd vermogen van de aansluitingen is te hoog; 
 Er wordt teveel energiebelasting betaald; 
 Sommige aansluitingen zijn te groot, waardoor de netwerkkosten onnodig hoog zijn; 
 Inrichten energieportaal van Cinergie. 
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1. Inleiding 
Als onderdeel van het energieonderzoek heeft Cinergie een energie-audit uitgevoerd met als 
doel te bepalen welke maatregelen verplicht zijn vanuit “energiebesparingsplicht”. 
 
 

2. Scope 
Locatie De Lockhorst aan de Sportlaan 1 in Sliedrecht.  
 
 

3. Samenvatting en plan van aanpak 
Uit de energie-audit komen de volgende energiebesparende maatregelen naar voren die in het 
kader van de energiebesparingsplicht wettelijk doorgevoerd dienen te worden: 
  

# Maatregel Karakter* 
1. Installeren kloktijdschakeling in GBS voor Cv-installatie Zelfstandig 
2. Herstellen warmteterugwinning LBK recreatie-, wedstrijd en doelgroepenbad Zelfstandig 
3. Installeren kloktijdschakeling in GBS voor ventilatiesysteem Zelfstandig 
4. PL- en Tl-binnenverlichting vervangen door energiezuinige LED (lichtplan maken) Zelfstandig 
5. Buitenverlichting vervangen door energiezuinige LED Zelfstandig 
6. Installeren bewegingsmelders Zelfstandig 
7. Frequentieregeling aanbrengen op badwatercirculatiepompen Zelfstandig 
8. Nachtverlaging installeren in GBS voor badwatercirculatiepompen Zelfstandig 
9. Vervangen ventilatoren LBK doelgroepenbad Zelfstandig 
10. In gebruik nemen van energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) Zelfstandig 
11. Beglazing vervangen door HR-++/HR-+++ Natuurlijk 
12. LBK sporthal en zalencentrum voorzien van warmterugwinning Natuurlijk 
13. Afzuigsysteem in keuken vervangen door variant met rook- en/of 

dampdetectieapparatuur in combinatie met meet- en regelapparatuur 
Natuurlijk 

14. Vluchtwegaanduiding vervangen door uitvoering met LED Natuurlijk 
 

* het karakter van een maatregel kan zijn: zelfstandig moment (wettelijk verplicht om direct door te voeren), natuurlijk 
moment (verplicht bij vervanging of verbouwing) of advies (niet verplicht, maar wel rendabel). 
 
 

4. Energieverbruik 
Op basis van opgaves van de elektriciteit- en gasleverancier is onderstaand energieverbruik 
vastgesteld. 
 

 

 
 

5. Audit-rapport 
 

5.1 Gebouwschil 
De gebouwschil is voorzien van spouwmuurisolatie. Het dak van de zwembaden heeft RC-waarde 
3 i.p.v. de gestelde 3,5. Om dit te verbeteren dient het volledige dak vervangen te worden, 
echter de hoogte van de offertes leveren een terugverdientijd aan van > 10 jaar. 
Als in de toekomst de beglazing aan vervanging toe is (natuurlijk moment), dient deze door HR-
++ of HR-+++ vervangen te worden (11). 

 

Jaarverbruik 2019 
Elektriciteit 1.055.000 kWh 
Gas 200.000 m3 
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5.2 Verwarming 
Er wordt verwarmd met hoog-rendement Cv-ketels voorzien van een opstart- en 
stooklijnregeling. Een tijdklokschakeling ontbreekt echter en deze dient geïnstalleerd te worden 
in het gebouwbeheerssysteem (1). 
 
 

5.3 Ventilatie 
Er zijn verschillende luchtbehandelingskasten (LBK) aanwezig. De sporthal, het zalencentrum (2 
stuks) hebben momenteel geen helemaal geen warmteterugwinning (wtw). Als deze aan 
vervanging toe is (natuurlijk moment) dient voor een variant met warmteterugwinning gekozen 
te worden (12). 
Op de LBK van het recreatie- en wedstrijdbad zit wel wtw, echter deze werken slechts ten delen 
en deze dient hersteld te worden (2). 
Het doelgroepenbad heeft momenteel geen wtw meer. Deze dient opnieuw aangebracht te 
worden (2), maar gezien de technische staat en leeftijd van deze LBK wordt geadviseerd deze 
volledig te vervangen. 
Om onnodig ventileren buiten openingstijden te voorkomen dient een tijdklokschakeling 
aangebracht te worden (3). Deze dient ingesteld te worden in het gebouwbeheerssysteem. 
 
In de keuken dient het afzuigsysteem, als het in de toekomst aan vervanging toe is, vervangen te 
worden door een variant met rook- en/of dampdetectieapparatuur in combinatie met meet- en 
regelapparatuur (13). 
 
 

5.4 Warmtapwater 
Warmtapwater wordt op een energiezuinige manier opgewekt middels hoge rendement Cv-
ketels van het type HR-107 en een direct gestookte gasboiler. 
 
 

5.5 Verlichting 
De aanwezige PL- en Tl-binnenverlichting dient door LED vervangen te worden (4). Ook de 
buitenverlichting dient vervangen te worden door LED (5). Als in de toekomst de 
vluchtwegaanduiding aan vervanging toe is (natuurlijk moment) dient ook hier voor een LED 
uitvoering gekozen te worden (14). Tevens dient in sommige ruimtes bewegingsmelders 
aangebracht te worden om onnodig branden van de verlichting te voorkomen (6). 
 
Geadviseerd wordt een degelijk lichtplan te maken en goed te kijken waar welke hoeveelheid 
lampen en lichtopbrengst gewenst is. Een lichtplan borgt een goed resultaat en voorkomt 
onnodige investeringen. Cinergie kan ondersteunen bij het maken van een degelijk lichtplan en 
het toetsen van offertes. 
 
 

5.6 Zwembad 
De badwatercirculatiepompen dienen van een frequentieregeling te worden voorzien (7). Tevens 
dient er een tijdschakelaar geïnstalleerd te worden om onnodig gebruik buiten openingstijden te 
voorkomen; ofwel toepassen van nachtverlaging (8). 
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5.7 Elektromotoren 

De rendementsklasse van de ventilatoren in de LBK van het doelgroepenbad voldoen niet aan de 
gestelde eisen en dienen vervangen te worden (9). 
 
 

5.8 Slimme energiemeters en energieportaal 
Complex de Lockhorst dient gebruik te maken van een automatisch energieregistratie- en 
bewakingssysteem (EBS). Een dergelijk systeem is momenteel niet voorhanden en deze dient 
alsnog in gebruik genomen te worden (10). Cinergie kan hierin voorzien, indien de gemeente 
Sliedrecht hier gebruik van wenst te maken. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



BIJLAGE II

in m3 in € in Kwh in €
Gebouwbeheerssysteem (GBS) 2020 2045 25.000 30.000 50.000 105.000 123.390 10.000  €     5.400 15.000  €     1.200  €        6.600 

LBK Wedstrijdbad incl. warmtepomp 2020 2045 50.000 40.000 40.000 130.000 246.181 22.000  €   11.880 45.000  €     3.600  €     15.480 

LBK Doelgroepenbad incl. warmtepomp 2020 2045 50.000 40.000 40.000 130.000 103.818 35.000  €   18.900 2.000  €       -160  €     18.740 

LBK Zalencentrum 2025 2045 0 15.000 10.000 25.000 32.806 0  €            -   5.000  €        400  €           400 

Vervanging zwembadwaterpompen van 
wedstrijd- en doelgroepenbad

2020 2045 10.000 12.000 12.000 34.000 70.000 0  €            -   65.000  €     5.200  €        5.200 

Warmwater douches 2020 2045 0 15.000 10.000 25.000 31.500 0  €            -   0  €            -   
Verwarmen/koelen zalencentrum1 2025 2045 25.000 40.000 35.000 100.000 30.982 20.000  €   10.800 40.000  €    -3.200  €        7.600 
LED verlichting 2020 2030 15.000 15.000 10.000 40.000 190.000 0  €            -   55.000  €     4.400  €        4.400 
Projectbegeleiding en implementatie 2020 2022 28.000 28.000 28.000 84.000
Onvoorziene 2020 13.000 28.000 34.000 75.000
Besparing WKK    2020  €     19.860 
Onderhoudscontracten ($7.3) en 
energiekosten uitzoeken ($7.4)

2020 5.000 5.000 5.000 15.000  €        5.000 

Totalen 221.000 268.000 274.000 763.000€                   828.677€        87.000 143.000 83.280€      

5,87 jaar
In bovenstaande is geen rekening gehouden met de besparing op het onderhoud, doordat bepaalde investeringen naar voren worden gehaald.

Leveringstarief gas (incl. belastingen)* 0,54€           
Leveringstarief stroom (incl. belastingen) 0,08€           

Warmtepompen verwarming 
zwembadcentrum

2030

Warmtewisselaars zwembad vervangen. 2030

Jaarlijks

* Besparing is 87.000 m3 gas: waarvan 30.000 * € 0,33 en 57.000 *0,65

Euro’sBesparing gas Besparing elektriciteit

1 in het MJOP is alleen de koelmachine meegenomen en in ons voorstel kan er verwarmd en gekoeld worden met de installatie.

Toekomst

Vervangings-
onderhoud

Totale investering MJOP

489.000

 Start 
Realisering

Terugverdientijd wettelijke + verduurzamingsmaatregelen

VerduurzamingEnergie(verspilling)onderzoek  Start 
Realisering

Minimaal 
bruikbaar tot

Wettelijk



BIJLAGE III
Productiekosten Cv-ketel en stroom-inkoop
Inkoop stroom (kWh) 70
Leveringstarief stroom (incl. belastingen) 0,08€              

5,60€              
Inkoop gas (m3) 12
Leveringstarief gas (incl. belastingen) 0,65€              

7,80€              
Totaal productie Cv-ketel en stroom-inkoop p/u: 13,40€            

Productiekosten WKK
Gasverbruik WKK (m3/uur) 22
Kaal leveringstarief per m3 aardgas 0,24€              Een WKK is vrijgesteld van energiebelasting!
Leveringskosten (ex. belastingen) 5,28€              
Onderhoudskosten per draaiuur 1,50€              
Totaal productiekosten WKK 6,78€              

Voordeel opbrengst WKK per draaiuur: 6,62€              

Optimaal aantal draaiuren per jaar: 3.000
Aantal draaiuren 2019: 0
Verschil 3.000
Voordeel opbrengst WKK per draaiuur: 19.860,00€    
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