
   

  
Motie 
 

 
Onderwerp: Klimaatverbetering bibliotheek Cultuurhuis 
 

 
De raad van de gemeente Oudewater, in vergadering bijeen d.d. 18 april 2019. 
 

 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, 
 
Constaterende dat: 
 

 Al vanaf de ingebruikname van het Cultuurhuis in 2011 klachten bestaan over het 
klimaat in de bibliotheek en het Cultuurhuis; zowel warmte in de zomer en koude in de 
winter; 

 Een goed klimaat belangrijk is voor een goede werkomgeving, mede conform wet- en 
regelgeving; 

 Voor bezoekers en gebruikers een bovengemiddelde afwijking van de 
ruimtetemperatuur onwenselijk en onacceptabel kan zijn; 

 Het college heeft voorgesteld om het klimaat in de bibliotheek te verbeteren door te 
investeren in een koelunit in de luchtbehandelingsinstallatie; 

 
Overwegende dat: 
 

 Het de bedoeling is dat de bibliotheek op termijn naar De Klepper gaat verhuizen; 

 De ruimte van de bibliotheek in het Cultuurhuis door de gemeente opnieuw verhuurd, 
afgestoten of her-ontwikkeld gaat worden. Herontwikkeling eventueel inclusief 
Cultuurhuis; 

 De voorgestelde koelinstallatie nauwelijks overdraagbaar is bij een andere invulling 
van een ruimte en de bijbehorende investering op kortere tijd wordt afgeschreven; 

 Er duidelijkheid moet zijn over de hoogte van de investering ten opzichte van de 
verwachte gebruiksperiode door de bibliotheek; 

 Voor de te verwachte gebruiksperiode door de bibliotheek ook alternatieven voor het 
verbeteren van het klimaat in de bibliotheek afgewogen kunnen worden; 
 

 
Draagt het college op: 
 

 De raad middels een voorstel een keuze voor te leggen inzake het aanbrengen van 
koeling in het Cultuurhuis, waarbij de te verwachte investering(en), kosten en de te 
verwachte gebruiksperiode met het te verwachte resultaat van de gekozen 
oplossingen duidelijk terugkomen; 

 In het voorstel naast de keuze voor het aanbrengen van koeling ook alternatieven uit 
te werken, waaronder de mogelijkheid van bijvoorbeeld zomer/nacht ventilatie, 
temperatuurafhankelijke openingstijden, raamfolie, bevloeiing van dakoppervlak, 
lokale koelunits, ventilatoren etc.; 

 Dit voorstel volgende cyclus aan de raad voor te leggen zodat de beoogde 
oplossingen nog voor de zomer gerealiseerd kunnen worden; 



 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

 
Ondertekening en naam: 
 
 
 
R.A. van den Hoogen 
Fractie Onafhankelijken 
 

 

Deze motie is:  aangenomen / verworpen  in de vergadering van 18 april 2019. 

 

Stemverhouding:  Fracties voor:   Fracties tegen: 

 

       …………………………… …………………………… 

 

       …………………………… ……………………………  

        

De griffier,     De voorzitter, 

 

 

 

mr. A. van der Lugt                         mr. drs. P. Verhoeve 

 
  


