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GEMEENTE vvEERT

Onderwerp

Inzet van het beschikbare krediet voor verduurzaming gemeentelijke accommodaties.

Voorstel

In te stemmen met bredere inzet van het beschikbare krediet voor de verduurzaming van
gemeentelijke accommodaties.

Inleiding

Op 2t juni 2Ot7 heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van een
krediet van € 1.000.000 ten behoeve van de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen
Ter onderbouwing van het krediet is een lijst opgesteld met daarop de verschillende
mogelijke gemeentelijke locaties en de bijbehorende duurzaamheidsmaatregelen.
Deze lijst is op basis van een quickscan samengesteld. De quickscan was vooral bedoeld
om het aanbod aan duurzaamheidsmaatregelen en de omvang van de opgave te bepalen.
De quickscan was niet specifiek genoeg voor een koppeling aan het
u itvoe rin gspro g ra m ma.
Door het krediet niet meer te koppelen aan de specifieke accommodaties en specifieke
maatregelen kan het krediet breder worden ingezet ten behoeve van de verduurzaming
van de gemeentelijke accommodaties. Er kan optimaal gebruik worden gemaakt van het
beschikbare krediet.

Beoogd effect/doel

Optimale benutting van het beschikbare krediet ten behoeve van de verduurzaming van
gemeentelijke accom modaties.

Argumenten

In te vullen door het B&W secretariaat:
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Inkooovoordeel
Bij de aanbesteding van de zonnepanelen is een inkoopvoordeel gerealiseerd. Hierdoor zijn
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krediet is bepaalcl niet in overeenstemming met cle werkelijkheid.

Afwijkende subsidiebedraqen
Bij het bepalen van de omvang van het noodzakelijke krediet zijn destijds aannames
gemaakt betreffende de mogelijke subsidie omvang. De toegekende voorlopige
subsidiebeschikkingen wijken echter af van de aanname. Deze afwijking kan positief of
negatief zijn.

Bouwkundiqe bevindingen
Bij de quickscan ten behoeve van het krediet voor de verduurzaming is niet gekeken naar
de bouwkundige eisen waaraan voldaan moet worden bij bijvoorbccld hct plaatscn van
zonnepanelen. Bij de uitvoering is gebleken datvan cen aantal accommodaties de
draagkracht van het dak onvoldoende is voor de geplande zonnepanelen. De kosten van
het verstevigen van de dakconstructie kunnen niet altijd worden terugverdiend met de
duurzaamheidsmaatregel. Voorbeeld hiervan is sporthal Boshoven.

GewUzigde inzichten onderhoudswerkzaamheden
Bij de quickscan is ook geen rekening gehouden met geplande grotere
onderhoudswerkzaamheden. Door intensief onderhoud te combineren mct (extra)
duurzaamheidsmaatregelen kan meer toegewerkt worden naar de
duurzaamheidsdoelstelling van een energieneutraal 2040. Een goed voorbeeld hiervan is

sporthal en sportzaal Grenslybel in Stramproy; Op het overzicht is géén rekening
gehouden met isolatie van het dak. Het dak moet echter compleet vervangen worden. Het
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worden vervangen, maar op de lijst is geen rekening gehouden met LED verlichting voor
deze accommodatie. Het verdient echter de voorkeur om wel te kiezen voor LED-
armaturen. Met de meerkosten van deze maatregelen is echter in het reguliere meerjaren
onderhoudsplan géén rekening gehouden.

Het beleid op de binnensportaccommodaties wordt geactualiseerd. Deze actualisatie kan
invloed hebben op de keuzes met betrekking tot verduurzaming van sportaccommodaties
Bij de quickscan is met deze ontwikkeling geen rekening gehouden. Voordat de
voorgestelde duurzaamheidsmaatregelen worden uitgevoerd vindt wel intern afstemming
plaats. Deze afstemming kan tot gevolg hebben dat voor een specifieke locatie wordt
afgezien van verduurzaming.

In een aantal gevallen wordt er voor gekozen om de verduurzaming van de accommodatie
in een breder perspectief te zien. Zwembad lJzeren Man is hier een goed voorbeeld van.
Voor verduurzaming van deze accommodatie moet zeker ook naar gasverbrulk worden
gekeken. Mogelijk kan voor deze accommodatie gekeken worden naar andere methoden
om voldoende warmte op te wekken. Verduurzaming middels zonnepanelen kan, hoewel
voorgesteld met de quickscan, daardoor een minder verstandige keuze zijn.

Van Horne Museum
Bij de renovatie van het Van Horne Muser¡m is voor € 34.000,- uit het krediet voor
verduunamlng gebruikt ten behoeve van lret ¡;laatserr v¿rn zunnepalrelen. HeL Van Hortte
Museum is niet opgenomen op de lijst. Het betreft echter wel een gemeentelijke
accommodatie.

Wet- en regelgeving en subsidiemogelijkheden
Op het gebied van verduurzaming volgen de ontwikkelingen zich erg snel op. De
technische ontwikkelingerì gaan ilr een enorm snel tempo. De maatschappelijke
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bewustwording van de klimatologische problemen neemt de laatste jaren sterk toe. De
overheid probeert hierop aan te haken door het aanpassen van wet- en regelgeving en
subsidiemogelijkheden. Door het breder inzetten van het krediet ten behoeve van ons
maatschappelijk vastgoed kunnen we als gemeente maximaal inspelen op de actualiteiten
en de bijbehorende kansen.

Conclusie
Door de gespecificeerde lijst van accommodaties, bijpassende duurzaamheidsmaatregelen
en ramingen van kosten en opbrengsten los te laten kan breder worden gekeken naar de
verduurzaming van gemeentelijke accommodaties. Accommodaties waarbij ingrijpende
onderhoudswerkzaamheden zijn gepland zouden in het kader van "energieneutraal in
2O4O'extra verduurzaamd moeten worden. De meerkosten hieraan verbonden zijn niet
meegenomen in de reservering volgens het huidige meer jaren onderhoudsplan (MJOP).
Door bredere inzet van het beschikbare krediet kan de verduurzaming wel plaatsvinden. In
de nieuwe meer jaren onderhoudscyclus (2O2L-2O25) zal wel rekening worden gehouden
met duu rzaamheidsmaatregelen.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen. Het beschikbare krediet wordt niet verruimd of verkleind

Duurzaamheid

Met de huidige randvoorwaarden kan niet het gehele budget worden ingezet voor
duurzaamheidsmaatregelen. Door aanpassingen van de randvoorwaarden is het budget
niet meer gekoppeld aan een specifieke maatregel bij een specifiek gebouw. Het budget
kan optimaal worden ingezet, zodat meer en betere duurzame maatregelen gerealiseerd
kunnen worden.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Commu n icatie/ pa rticipatie

De Gemeenteraad te informeren via TILS-Iijst.

Overleg gevoerd met

Intern:

- Tjalle Fijlstra, duurzaamheidscoördinator afdeling Ruimte en Economie
- Bas Meiboom, vastgoedprofessional afdeling Ruimte en Economie
- Roel Hardy, coördinator onderhoud gebouwen afdeling Ruimte en Economie
- Edward Salman, financieel adviseur Ruimte en Economie

Extern:

Niet van toepassing.

Bijlagen:
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Spccificatic volgcns eerdere onderbouwing aanvraag € 1.000.000 verduurzaming
gemeentelijke accommodaties.
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