
Ambitie: 2050 energieneutraal
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Sliedrecht

Raadhuis
1921, Rijksmonument

Huidig energie-overzicht (verbruik en kosten)
40.381 kWh/jr
19.296 m3/jr

0,13 €/kWh
0,57 €/m3

5.338,57€                                                                                              elektra/jr
11.093,46€                                                                                            gas/jr
16.432,03€                                                                                            totaal/jr

Maatregelen en mogelijkheden
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Algemeen
Toepassen Energiemonitoringstool 1 3500 € 3.500,00 5 2019 965 41,2 821,60 4,3

€ 3.500,00 2019 965 41,2 821,60
Isoleren

Toepassen geisoleerde voorzetwanden aan de binnenzijde van 
het gehele pand (behalve ter plaatse van metselwerk met 
geglazuurde stenen). 800 200 € 160.000 6 4800 168,8 2.759,57€               58,0

Toepassen vloerisolatie begane grond (via kruipruimte). 347 25 € 8.675 4 1388 48,8 797,98€                  10,9
Toepassen vloerisolatie, d.m.v. kelderplafond isolatie. 141 25 € 3.525 4 564 19,8 324,25€                  10,9
Toepassen isolatie zoldervloer 321 50 € 16.050 6,7 2151 75,6 1.236,46€               13,0
Toepassen voorzetramen, in verwarmde ruimtes. 300 200 € 60.000 12 3600 126,6 2.069,68€               29,0

€ 248.250 12503 439,7 7.187,93€               

Verwarmen/koelen
Isoleren leidingen en appendages in CV-ruimte 10 50 € 500 17,5 175 6,2 100,61€                  5,0
Toepassen tijdschakelaar verwarming 1 1200 € 1.200 15% 67% 586 20,6 336,76€                  3,6
Waterzijdig inregelen CV 4 500 € 2.000 6% 1158 40,7 665,61€                  3,0

2. 
Voorbereidend op aansluiting warmtenet: radiatoren 
vervangen door convectoren. 70 1500 € 105.000

3. 

Reservering ruimteverwarming toekomst: Vast kengetal 
investering € 100/m2 o.b.v. warmtepomptechniek. Mogelijke 
toekomstige andere opties: warmtenet/geothermie, groen gas 
of waterstof. 1981 100 € 198.100 -13729 5829 155,6 1.535,82€               129,0

€ 198.100 -13729 5829 155,6 1.535,82€               

Verlichting 
Vervangen conventionele TL verlichting door LED in bestaande 
armaturen (58W) 15 40 € 600 65% 501 1,8 66,17€                    9,1
Vervangen conventionele TL verlichting door LED in bestaande 
armaturen (36W) 25 40 € 1.000 65% 402 1,4 53,17€                    18,8
Vervangen conventionele TL verlichting door LED in bestaande 
armaturen (18W) 74 25 € 1.850 65% 1400 5,0 185,13€                  10,0
Op termijn vervangen HF_TL verlichting door LED 11 40 € 440 30% 40 0,1 5,27€                       83,4
Vervangen overige accentverlichting door LED in bestaande 
armaturen 130 35 € 4.550 20% 1570 5,7 207,53€                  21,9
Vervangen buitenverlichting door LED 10 70 € 700 50% 1578 5,7 208,65€                  3,4

Vervangen vluchtwegverlichting door LED (nieuwe armaturen) 24 65 € 1.560 60% 1258 4,5 166,31€                  9,4
Tijdschakelaar buitenverlichting anders instellen 2475 8,9 327,23€                  
Toepassen bewegingssensoren 53 100 € 5.300 6% 821 3,0 108,53€                  48,8
Toepassen daglichtafhankelijke regeling 24 100 € 2.400 6% 821 3,0 108,53€                  22,1

€ 18.400 10.866 39,1 1.436,54€               

Subtotaal energiebesparende maatregelen € 468.250 -844 19296 675,6 10.981,89€             
Energieverbruik na energiebesparende maatregelen 41.225 0 148,4

Opslag / Smart grid
Installatie, bijv een laadpaal geschikt voor smartgrid 
technologie. 1 4000 € 4.000

€ 4.000

Totale maatregelen € 472.250 -844 19296 675,6 10.981,89€             

Kosten onvoorzien 20% € 94.450
Voorbereiden / toezicht 15% € 70.838
Advies (constructeur/ bouwfysisch/monumentenzorg) vast bedrag € 8.000
Subtotaal investeringen € 645.538
Technische levensduur 15 jaar (technisch+ 1/2 overig) € 310.644
Bouwkundige levensduur 40 jaar (bouwkundig+ 1/2 overig) € 334.894
Zonnepanelen levensduur 20 jaar
Reservering uit gepland onderhoud:
Technische levensduur 15 jaar
Bouwkundige levensduur 40 jaar
Meerkosten verduurzaming t .o.v. gepland onderhoud:
Technische levensduur 15 jaar € 310.644
Bouwkundige levensduur 40 jaar € 334.894
Netto last per jaar (technisch) € 20.710
Netto last per jaar (bouwkundig) € 8.372
Netto last per jaar (zonnepanelen) € 0
Totale netto last per jaar (incl 2,5% rente) € 29.809

1. 

42%

8%

41%

9%

Totaal verbruik elektra (kWh)

Verlichting

Verwarming,
ventilatie
Overige
apparatuur
Overig/niet
verklaard

100%

Totaal verbruik 
aardgas (m3)

Verwarming



Conclusie verbruik Energie (GJ)
145,4
678,6
675,6
148,4

148,4

kwh 1 0,0036 GJ
m3 gas 1 0,03517 GJ

verwacht totale energieverbruik minus energieopbrengst

 huidig verbruik gas 
 huidig verbruik elektriciteit 

energiebesparing na uitvoering van alle maatregelen
verwacht energieverbruik (na genomen maatregelen)
verwachte energieopbrengst door energieopwekking



MOGELIJKE MAATREGELEN

Object Maatregel Mogelijke technieken n.
v.
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Energiemonitoringstool toepassen Slimme meter x

Energieverbruiken monitoren, analyseren en zo mogelijk 
bijsturen. Door tijdig bij te sturen, kan er energie bespaard 
worden. 
Een slimme meter is wel aanwezig, maar er wordt verder niets 
mee gedaan. 

Gebouwschil
Toepassen geisoleerde 
voorzetwanden

Geisoleerde voorzetwanden x

Het Raadhuis is een pand uit 1921 en is niet tot nauwelijks 
geisoleerd. Vanwege haar monumentale status 
(Rijksmonument) is het niet mogelijk alle isolatiemaatregelen 
toe te passen. Geisoleerde voorzetwanden zijn ter plaatse van 
metselwerk met geglazuurde stenen niet mogelijk. Op overige 
plaatsen zijn voorzetwanden mogelijk, in overleg met 
Monumentenzorg. 

Gebouwschil Toepassen vloerisolatie vloerisolatie x

De vloer is niet geisoleerd. Wel is er een kruipruimte aanwezig, 
vermoedelijk mogelijk onder het gehele gebouw te isoleren. 
Van het deel dat wij gezien hebben is de kruipruimte voldoende 
hoog om vloerisolatie toe te passen. Voor de vloer boven de 
kelder geldt dat het kelderplafond geisoleerd kan worden. Alle 
maatregelen in overleg met Monumentenzorg. 

Gebouwschil Toepassen dakisolatie plat dak
dakisolatie icm renovatie 
dakbedekking (na 
dakinspectie)

x

Gebouwschil
Toepassen dakisolatie schuin dak. 
Isolatie vanaf binnenzijde

dakisolatie (na dakinspectie) x Niet toegestaan i.v.m. monumentaal pand (Rijksmonument). 

Gebouwschil
Toepassen dakisolatie schuin dak. 
Isolatie vanaf buitenzijde

dakisolatie icm renovatie 
dakbedekking (na 
dakinspectie)

x Niet mogelijk i.v.m. monumentaal pand. 

Gebouwschil
Toepassen isolatie op zoldervloer en 
tevens en op het plafond van de  
Raadzaal.

isoleren x

Toepassen van isolatie op de zoldervloer en op het plafond van 
de Raadzaal. Wel dient er rekening gehouden te worden dat de 
zolder toegankelijk blijft om op te lopen en dat alle installaties 
bereikbaar blijven. 
In de huidige situatie is er sprake van tochtverschijnselen in de 
Raadzaal vanaf de onverwarmde zolder via de sparingen van de 
verlichting. Dit probleem wordt met toepassen van deze 
maatregel ook verholpen. UIteraard in overleg met 
Monumentenzorg. 

Gebouwschil Toepassen HR++ beglazing HR++ beglazing x

Overal in het pand is enkelglas en glas-in-lood aanwezig. Ivm 
monumentaal pand is het aanbrengen van HR++ beglazing geen 
optie. In de verblijfsruimten zijn wel al voorzetramen toegepast, 
maar niet eenduidig uitgevoerd. In de gangen zijn nog geen 
voorzetramen geplaatst. Geadviseerd wordt om overal waar 
mogelijk ter plaatse van de verwarmde ruimtes voorzetramen 
in HR++-uitvoering te plaatsen (en ter plekke van bestaande 
voorzetramen deze te vervangen door een voorzetraam in 
HR++). Te denken valt aan HR++ voorzetramen, geschikt voor 
een monumentaal pand, zoals bijvoorbeeld metaglas. Uiteraard 
in overleg met Monumentenzorg.  

Ventilatie
Onnodig aanstaan van ventilatie 
voorkomen.

Tijdschakelaar (met 
weekschakeling), frequentie 
geregelde draaistroom-motor 
met (CO2) regeling, 
aanwezigheids-schakelaar in 
kleine weinig gebruikte 
ruimten.

x

Er is geen sprake van afzuiginstallatie. In de Raadzaal en in de 
Trouwzaal wordt geventileerd (en gekoeld) d.m.v. recirculatie. 
De luchtventilatie t.b.v. de koeling wordt handmatig aangezet, 
ventilatie staat alleen aan als de betreffende ruimte in gebruik 
is. 

Ventilatie
Vollasturen ventilatoren beperken 
door afschakelen van ventilatoren bij 
lager ventilatiedebiet.

Cascaderegeling x

Ventilatie

Warmte uit uitgaande ventilatielucht 
gebruiken voor voorverwarmen 
ingaande ventilatielucht bij 
gebalanceerd ventilatiesysteem.

Warmteterugwinning x



Ventilatie Energiezuinige ventilator toepassen. 

Gelijkstroomventilator, IE2-
elektromotor met 
toerenregeling, IE3-
elektromotor of 
toerenregeling toepassen.

x

Ventilatie
Isolatie om ventilatiekanalen 
aanbrengen 

Isolatie om ventilatiekanalen 
aanbrengen.

x

Verwarming
Aanvoertemperatuur cv-water 
automatisch regelen op basis van 
buitentemperatuur.

Weersafhankelijke regeling x

Verwarming Energiezuinige CV ketel toepassen. HR-107 ketel x

Verwarming
Opstarttijd cv-installatie regelen op 
basis van buitentemperatuur en 
interne warmtelast.

Optimaliserende regeling x

Verwarming
Warmteverlies via 
warmwaterleidingen en -appendages 
beperken in onverwarmde ruimten.

Isolatie leidingen en 
appendages

x x

De meeste leidingen in de CV-ruimte zijn geisoleerd. 
Geadviseerd wordt om de appendages en stukken leiding die 
nog niet geisoleerd zijn wel te isoleren om onnodig 
energieverlies te voorkomen. 

Verwarming Temperatuur per ruimte naregelen 

Thermostatische 
radiatorkranen, 
ruimtethermostaten of 
klokthermostaten (incl.app) 
toepassen. 

x x
Aandachtspunt: de meeste radiatoren zijn voorzien van 
thermostaatknoppen. De ontbrekende thermostaatknoppen 
herstellen. 

Verwarming
Aanstaan van ruimteverwarming 
buiten bedrijfstijd voorkomen 

Tijdschakelaar met 
weekschakeling (met of 
zonder overwerktimer) 
toepassen 

x

Momenteel staat de verwarming in het 'stookseizoen' zowel 
overdag als 's nachts aan, omdat het anders gedurende de dag 
lastig warm te krijgen is. 
Wanneer alle isolerende maatregelen in het gehele pand 
uitgevoerd (kunnen) worden, is het niet meer nodig in de nacht 
de verwarming aan te laten. Dan dient een tijdschakelaar 
toegepast te worden. 

Verwarming
energiezuinige pompen t.b.v. CV 
installatie toepassen

motoren met 
frequentieregeling of 
energiezuinige motoren

x

Verwarming waterzijdig inregelen CV waterzijdig inregelen CV x
Maatregel eenvoudig per direct uit te voeren. In geval van 
alternatieve maatregel is deze niet van toepassing. 

Verwarming
Toepassen vloerverwarming/ 
voorbereiden op aansluiting op het 
warmtenet 

Toepasssen vloerverwarming x
Ivm monument hiervoor niet geschikt. Wel reservering 
opnemen voor verwarming toekomstige techniek. 

Verwarming
Toepassen convectoren 
/voorbereiden op een aansluiting op 
het warmtenet. 

Toepassen convectoren x

De verwachting is dat mogelijk het Raadhuis gebruik gaat 
maken van verwarming via het warmtenet. Om op een 
aansluiting via het warmtenet voor te bereiden zou het 
vervangen van radiatoren door convectoren een optie kunnen 
zijn. Het is raadzaam dit wel in overleg met Monumentenzorg 
te doen. 
Het is een efficientere manier van verwarmen, omdat gebruik 
wordt gemaakt van lage temperatuurverwarming. 
Voor deze post: 'voorbereiden op warmtenet' rekenen we geen 
besparing door, alleen een verwachte investeringspost.  

Verwarming
CV-ketels vervangen door een 
warmtepomp of andere toekomstige 
verwarmingstechniek. 

toepassen 
warmtepomptechniek.

x

Het is nog niet helemaal zeker dat het Raadhuis daadwerkelijk 
wordt aangesloten op het warmtenet. Wanneer toch voor een 
andere techniek gekozen moet worden, kan bijv. worden 
overgegaan op warmtepomptechniek. I.v.m. de monumentale 
status wel weer in overleg met Monumentenzorg. De 
installaties zouden dan (na overleg) mogelijk op zolder of in de 
kelder geplaatst kunnen worden. 
Hiervoor is een reserveringspost opgenomen. Je bespaart dan 
volledig op het gasverbruik en het elektraverbruik zal iets 
toenemen. 
Deze maatregel is dus alleen van toepassing wanneer er geen 
aansluiting op het warmtenet komt. 

Koelen energiezuinige koeling
HR-splitunits toepassen 
(eventueel ook voor 
verwarming)

x

Tapwater
Energiezuinige warmteopwekking 
van tapwater toepassen.

Kleine doorstroomboilers 
toepassen

x

Tapwater
Gasgestookte boiler vervangen door 
(electrisch) doorstroomapparaat

Gasgestookte boiler 
vervangen door (electrisch) 
doorstroomapparaat

x

Verlichting
vervangen conventionele TL 
verlichting door LED

LED x
Er is nog veel conventionele verlichting aanwezig die ook 
gebruik wordt. Raadzaam om te vervangen door LED. 



Verlichting vervangen TLHF verlichting door LED LED x
Een aantal lampen binnen het pand zijn reeds voorzien van 
TLHF. Echter kan er nog steeds flink bespaard worden, wanneer 
wordt overgegaan op het energiezuinigere LED. 

Verlichting
vervangen overige verlichting door 
LED

LED x
Er zijn zelfs nog een aantal gasontladingslampen in gebruik, o.a. 
in de Raadzaal. 

Verlichting
vervangen buitenverlichting door 
LED

LED x
Geadviseerd wordt om zeker de gasontladingslampen 
(vermogen ingeschat) te vervangen. 

Verlichting
vervangen reclameverlichting door 
LED

LED x

Verlichting
vervangen nood- en 
vluchtwegverlichting door LED

LED x x De meeste vluchtwegverlichting is nog conventioneel. 

Verlichting bewegingssensoren bewegingssensoren x
In het gehele pand wordt de verlichting nog handmatig 
geschakeld en worden er nog geen bewegingssensoren 
toegepast. 

Verlichting daglichtafhankelijke regeling daglichtafhankelijke regeling x

In de meeste ruimtes is veel daglicht door de aanwezigheid van 
ramen. Geadviseerd wordt om in deze ruimtes een 
daglichtafhankelijke regeling toe te passen om nog meer 
energie te besparen. 

Verlichting
voorkomen dat buitenverlichting 
onnodig brandt

Bewegingsensor, 
schemerschakelaar en 
tijdschakelklok 

x x

De buitenverlichting is via een tijdschakelaar geschakeld 
(centraal aangestuurd vanuit Dordrecht). Om onnodig 
energieverlies te voorkomen, wordt geadviseerd om de 
tijdschakelaar anders in te stellen. Er kan nu extra energie 
bespaard worden door deze verlichting in de nacht van 23-7 uur 
uit te zetten.

Verlichting
Verlichting apart schakelbaar per 
(deel van de) ruimte. 

Meerdere schakelgroepen x

Productkoeling
Onnodig branden van verlichting in 
koel- en vriescel voorkomen.

Deurschakeling of 
bewegingsmelder

x

Productkoeling
Beperken van isolatie van verdamper 
door ijsvorming in koel- en vriescel.

Ventilatieontdooiing middels 
heetgasregeling of elektrisch 
verwarmingselement 

x

Productkoeling
Energiezuinige lampen in koelcel 
toepassen. 

TL5, Led-lamp x

Productkoeling
Binnentreden van warme en/of 
vochtige lucht in koelcel beperken. 

Deurschakeling celprogramma 
die de koeling onderbreekt. 

x

Productkoeling Energiezuinig koelen 

door koude lucht te 
gebruiken, door automatische 
schakeling van de pomp, 
condensordrukregeling, 
electronisch expansieventiel, 
groot condensoroppervlak

x

server

onderzoeken of de 
ruimtetemperatuur in de 
serverruimte hoger ingegesteld 
mag/kan worden

temperatuur van de koeling 
hoger instellen

x

De serverruimte van de studio wordt momenteel niet door een 
airco gekoeld. Door een rechtstreekste toegang tot een 
leegstaande ruimte, wordt de serverruimte via natuurlijke 
ventilatie (slechte isolatie, tocht) gekoeld. 
Aandachtspunt: indien het pand inderdaad geisoleerd gaat 
worden en mogelijk een herbestemming voor de lege ruimte is 
gerealiseerd, dient er een nieuwe manier van koelen toegepast 
te worden. Hierbij kan gedacht worden een koelunit op de 
zolderruimte met een aansluiting naar de serverruimte. Zoals 
het nu ook bij de Trouwzaal geregeld is. Het gebruik van deze 
koelunit zal dan leiden tot een lichte stijging in het totale 
elektraverbruik. 

ICT
Pas energiezuinig printen en/of 
kopiëren op de werkplek toe. 

Centraal printen en kopiëren. x

Aandachtspunt: onderzoeken of de fractiekamers ook 
aangesloten kunnen worden op het ICT-netwerk van de 
Drechtstreden. Hiermee zou er dan vanuit deze kamers ook 
gebruik gemaakt kunnen worden van de centrale printer. 
Hierdoor worden de losse printers overbodig en dit zou dan 
leiden tot een kleine energiebesparing. 

ICT
Energiezuinige ICT op de werkplek 
toepassen. 

Energy Star op desktop, laptop 
en beeldscherm

x

Lift/roltrap
Energieverbruik voor verlichting en 
ventilatie voorkomen indien lift niet 
in gebruik. 

Stand-by schakeling op 
liftbesturing, 
aanwezigheidsdetectie

x

Lift/roltrap
Geïnstalleerd vermogen verlichting 
liftcabine beperken. 

Led-lamp x

Tijdens ons bezoek was de lift kapot en buiten gebruik. Het is al 
een oudere lift en het vermoeden bestaat dat de lamp 24/7 
brand. Geadviseerd wordt om deze lamp te vervangen indien 
het nog geen LED-lamp is. De maatregel is meegenomen in de 
berekening van de overige verlichting. 

Lift/roltrap
Energiezuinige roltrapbesturing 
toepassen. 

Aanbodafhankelijke regeling x



huishoudelijke 
apparatuur

huishoudelijke apparatuur vervangen 
door energiezuinige apparaten

huishoudelijke apparatuur 
vervangen door 
energiezuinige apparaten

x

Algemene maatregel beheer en onderhoud: apparatuur 
regelmatig controleren en indien nodig vervangen. 

Aandachtspunt: het viel op dat er op bijna alle fractiekamers 
koelkasten staan. Het is het onderzoeken waard of dit echt 
nodig is en of dat dit op een andere manier centraal 
georganiseerd kan worden. Indien er bijv een grote 
energiezuinige koelkast met aparte 'fractieplanken' komt, kan 
er energiebesparing gerealiseerd worden door alle losse 
koelkasten de deur uit te doen.

grootkeuken
het debiet van afzuigsystemen in 
grootkeukens beperken

meet- en regelapparatuur in 
afzuiginstallatie toepassen, 
icm frequentiegeregelde 
motoren.

x

grootkeuken
onnodig aanstaan van apparatuur 
voor verwarming / bereiding van 
producten voorkomen

automatische schakeling op 
apparatuur. 

x

Zonnepanelen saldering x
Vanwege de monumentale status van het pand, zijn 
zonnepanelen op het dak niet mogelijk. 

Zonnepanelen SDE-subsidie x

Zonnepanelen
ter compensatie van energieverbruik 
overige gemeentelijke panden. 

x

Opslag van 
energie / smart 
grid

Een installatie die energie opslaat 
en/of een systeem dat energie slim 
kan sturen.

Bijv. m.b.v. een accu (bijv 
d.m.v. een elektrische auto) 

x

De gemeente Sliedrecht heeft de ambitie om voor de 
gemeentelijke panden 'mits rendabel' een installatie te hebben 
die energie opslaat. 
De oplossingen voor het opslaan van energie en 'smart grids' 
zijn nog volop in ontwikkeling. Het is raadzaam hier in ieder 
geval alvast een reserveringspost voor op te nemen. Het is nu 
nog lastig hier al een techniek voor te adviseren. Het is ook nog 
niet duidelijk of op termijn de energie op een centraler punt 
wordt opgeslagen of per pand. Een mogelijke optie is het 
plaatsen van een laadpaal die geschikt is om samen te werken 
met smart grid technologie. 



Inschatting energieverbruik
Doel: Inzicht in relevant energieverbruik van (bedrijfsspecifieke) 
apparatuur & processen

Installaties

Indien nodig extra regels invoegen voor meerdere dezelfde 
apparaten met verschillende vermogens en/of draaiuren 

Aantal Merk

Type

Indien 
bekend

Elektrisch 
vermogen 

(watt)
Indien bekend

Gem. aantal 
brand/draaiur

en per dag
Inschatting

kengetal kWh/jr

conv TL 58W conv TL (36W) conv TL (18 W) TLHF overig
Verlichting: 770 619 2154 133 7849

binnenverlichting; geen sensoren! 15 25 74 11 130
rommelhokje, conv TL 4 45 0,5 23
hok schakelaars, 2 lampen waarvan 1 kapot 2 70 0,5 18
lege ruimte (ruimte niet gebruikt, ook niet verwarmd) 12 22,5 0

verhuurgedeelte: 0
2x toilet, 2x PL (1 toilet veel daglicht ramen) 4 18 1 18
gang, pl 6 18 11 297
vluchtwegverlichting 24 10 24 2097
studio + zijkamer 32 22,5 8 1440
extra lampen groot 7, gebruik? 7 500 4 3500
halogeenspots 2 35 8 140

trouwzaal: 0
grote bollen met 4 lampen, LED? 16 8 1 32
2 grote bolle, gloeilamp? 2 200 1 100
LED spots 5 4 1 5
TL koof 3 70 1 53

fractiekamers: 0
vvd, 1x voorzetraam, overige 2 ramen niet (die kunnen open), hier geen th  16 22,5 4 360
rommelhok, conv tl 1 45 4 45
pvda, conv tl 10 70 4 700
halletje wachtk 1 45 4 45
cda, conv tl, overal voorztramen 6 45 4 270
invalidetoilet 4 22,5 0,5 11
gang pl 16 11 0
gang wand 2 30 11 165
toilet achter kamer, conv TL 3 22,5 1 17
toilet conv tl 1 45 1 11
kamer bode 4 22,5 11 248
bar, Soos, halogeenspots 3 35 1 26
bar, grote bollen 2 30 1 15
verlichting zijkant 8 30 1 60
spots biljart, LED 6 5 1 8
ronde boven biljart 2 18 1 9
spots LED 13 5 1 16
conv tl 12 22,5 1 68
vergaderruimte max 2x/mnd, spots, 1 raam geen voorzet 6 30 0,25 11
halogeenspots 15 35 0,25 33
toilet spots pl 3 18 0,5 7
toilet conv dames en heren 2 22,5 0,5 6
gang boven, pl 12 18 11 594

Raadhuis



hal, gasontladingslampen 4 100 11 1100
hal, pl 2 18 11 99
Raadzaal, wandlampen (geen voorzetramen, behalve 2x klein ) 12 30 2 180
Ontladingslampen, 1x/wk van 16-00 uur. 15 100 2 750
fractie Pro Sliedrecht, overal voorzetramen behalve 1x klein, TL5 9 14 2 63
fractie sgp, cu, conv tl, overal voorzetramen, eentje niet 8 45 2 180
printerhok, conv TL 4 45 1 45
toilet, conv TL 1 22,5 1 6
lift lamp, overig,  conv? 1 20 24 175

tussenverdieping: 0
fractiekamer Slydregt, tl5 2 35 4 70
spots, geen voorzetramen 8 25 4 200
fractiekamer d66, geen voorzetramen 2 35 4 70
spots 12 25 4 300

zolder, nergens voorzetramen 0 13682 besparing instelling tijdschakelaar buitenverli
buitenverlichting, gasontlading wrsl 8 100 10 2912 8 2329,6
lamp torentje s avonds, schemer 1 50 10 182 3094 8 145,6
lamp vlag 1 50 5 63 2475,2

TOTAAL verlichting 16839

Verwarming en ventilatie:
Mechanische ventilatie (recirculatie) Raadzaal 1 370 2,5 231
Split Airco units Raadzaal 1 2500 2,5 406
mechanische ventilatie Trouwzaal 1 270 1,5 101
Split Airco units Trouwzaal 1 2000 1,5 195
Mobiele 45W torenventilators 5 45 2,5 37
4x CV ketels/pompje 4 310 1240
2x circulatiepomp 2 600 1200

3410
Overige apparatuur Aantal

verhuur: 
gemiddelde koelkast (label A) 1 250 250
koelkast tafelmodel 1 220 220
computer + scherm 2 230 460
magnetron (800W) 2 100 200
receiver + geluidsboxen 1 300 300
Studio (beelschermen 4 & geluidsinstallatie, 3 mics, camera, groter 
scherm) x 2500
server 2 500 1000
lift, nu kapot 1 10% 6800 680
Geluidsinstallatie trouwzaal 1 300 300
koelkast tafelmodel, fractiekamers 5 220 1100
magnetron fractiekamer 1 100 100
beeldschermen, telefoons, printers (fractiekamers) x 500
carillion computer 250
compu +beelschermen 1 230 230
close in boiler 10 liter 1 719 719

keuken:
koelkasten groot 2 300 600



vriezer 1 350 350
combi magnetron 1 250 250
vaatwasser miele professional 1 10% 1500 150
kookplaat en afzuiging niet gebruikt!!
koffiezetapparaat groot 1 25% 1100 275
cooker 1 10% 500 50
bar; koelkasten 3 300 900
bar; geluidsinstallatie 1 300 300
beamer 1 100 100
Vriezer, rommelhok boven, tegenover soos 1 350 350
accu's vergaderinstallaties, 2 koffers vol, continu aan 1 1500 1500
raadzaal; beeldschermen 2, geluidsinstal, beamer x 500
kopieerprintapparaat (centraal) 1 440 440
zonwering hele zijde zonkant 1 200 200
schuifdeur 1 400 400
krachtstroom tbv buitenactiviteiten 1 1000 1000
stofzuiger 1 250 250
alarminstallatie 1 200 200
muziektent verlichting?

16624

Overig/niet verklaard 3508 8,69%
TOTAAL 36873

totaal elektraverbruik 
dal 18924
normaal 21457
totaal elektraverbruik 40381

gasverbruik 19296

tarief elektra 0,05
tarief elektra belasting 0,08
totaal tarief elektra 0,13

tarief gas 0,23
tarief gas belasting 0,35
totaal tarief gas 0,57
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