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Kan het College inzicht geven, wat de kosten zijn om het toekomstig “Frank Daamen 
Gebouw” als volledig energieneutraal te bestempelen?
Het pand heeft op dit moment in de huidige staat energielabel D. Vanuit de Rijksoverheid is 
bepaald dat kantoren vanaf 2023 – over 5 jaar – energielabel C moeten hebben. De 
Achterhoekse gemeenten hebben afgesproken in 2030 – over 12 jaar – energieneutraal te 
zijn. De kosten daarvan kunnen we op dit moment niet goed inschatten, maar we zien wel 
mogelijkheden. Bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op het dak middels een SDE 
subsidie.

Kan het College inzicht geven, wat de kosten voor de bouwkundige aanpassingen (om 
tot een ondernemerscentrum te komen) zijn en welke bouwkundige aanpassingen 
verricht zullen gaan worden?
Het grootste deel van het pand (vanaf de hal naar rechts gezien) bestaat inderdaad uit 
afzonderlijke kantoortjes. Juist dat trekt ondernemers, zoals IJzersterk Ondernemen met veel 
zzp’ers en startende ondernemers, aan. Vanwege de goede staat van het gebouw alsmede 
de huidige indeling met kantoortjes hoeft er aan een groot gedeelte van het gebouw weinig 
aangepast te worden. Hetgeen aangepast moet worden om IJzersterk Ondernemen een 
goede huisvesting te bieden, wordt door henzelf gerealiseerd. We hebben daarvoor een 
startkapitaal van € 50.000,- verstrekt. Dit startkapitaal wordt eerst terugbetaald alvorens we 
huur gaan innen. Kortom, dezelfde methode als bij Het klooster in Ulft.  
Het linkerdeel van het pand (inclusief de grote hal) bestaat uit grote kamers. Die achten wij 
geschikt voor de startups van de Smart Industry. Over de indeling, precieze invulling en 
aanpassing die daar gedaan moeten worden, is op dit moment geen financieel plaatje voor 
handen. Wel hebben de VIV en IBOIJ aangegeven hier in te willen participeren. Dan valt 
bijvoorbeeld te denken aan het beschikbaar stellen van apparatuur. 

Kan het College inzicht geven in welk bedrag jaarlijks in de exploitatie moet worden 
opgenomen vanaf het moment dat het pand verworven is?
Dat staat in het raadsvoorstel en is beantwoord in eerder toegestuurde bundeling van vragen 
en antwoorden van vrijdag 21 september jl.: “Het voor nu ingeschatte exploitatieverlies 
structureel staat op € 90.000,- per jaar. Dat kan beperkt worden op het moment dat we een 
extra kapitaalkrachtige partner vinden”. Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 1 is 
daarbij nog geen rekening gehouden met renovatie, groot onderhoud, duurzaamheid e.d. 
Wel stellen we voor om het pand versneld af te schrijven zodat er over 15 jaar ruimte in de 
begroting ontstaat om (een deel van) bijv. renovatie e.d. te kunnen dekken binnen de 
begroting.  
 

 
 


