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Betreft: Schriftelijke vragen over de bouw van gymzaal Rhoon

Geachte raadsleden,
Op 11 oktober 2018 heeft de fractie van EVA schriftelijke vragen ingediend over de bouw van gymzaal
Rhoon. Met deze raadsinformatiebrief beantwoorden wij de vragen.
Vragen
Vraag 1:
Omarmt het college nog steeds het idee dat met dit project ingezet moet worden op duurzaamheid en
circulair bouwen?
Antwoord:
Ja, wij volgen deze lijn. Bij zowel de sloop van de gymzaal, als ook bij het opnieuw realiseren van de
gymzaal is duurzaam en circulair bouwen het uitgangspunt.
Vraag 2:
Streeft het college er nog steeds naar de gymzaal, wat energiegebruik betreft, zelfvoorzienend te laten
zijn?
Antwoord:
Ja, wij streven ernaar om de nieuwe gymzaal zoveel mogelijk zelfvoorzienend te laten zijn.
Vraag 3:
Vanuit de website en de relevante bouwprojecten genoemd op de website van Yasbouw konden wij
niet opmaken of deze aannemer ervaring heeft, of aantoonbare kennis heeft van duurzaam bouwen.
Heeft de gekozen aannemer wel ervaring in duurzaam bouwen. Zijn er voorbeeld projecten gevraagd?
Was duurzaam bouwen bij de uitvraag voor een aannemer, een voorwaarde?
Antwoord:
Yasbouw vernoemt dit niet specifiek op de website, maar heeft wel de kennis en ervaring in huis.
Yasbouw werkt in opdracht van ons en past de uitgangspunten voor duurzaam en circulair bouwen
dan ook toe bij de uitvoering van het project. Er zijn geen voorbeeldprojecten gevraagd. Bij de
uitnodiging van de aannemers, was duurzaam en circulair bouwen onderdeel van de uitvraag.
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Vraag 4:
Wordt nog steeds gebruik gemaakt van de kennis van het ECA?
Antwoord:
Ja, wij werken samen met ECA. Het ECA vervult een adviserende functie m.b.t. de (on)mogelijkheden
van de duurzaamheidtoepassingen in het project.
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