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Onderwerp:
schriftelijke vragen verduurzaming gemeentelijke
gebouwen

Op 15 januari jl. heeft u namens de fractie van de Christen Unie enkele vragen gesteld
op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening. Het onderwerp betreft het
verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen. Hierbij beantwoorden wij uw vragen.
Vraag 1. Wanneer kan de gemeenteraad het plan van aanpak voor het behalen van
20% duurzame energie voor gemeentelijk vastgoed tegemoet zien?
Antwoord: Het plan van aanpak is op 6 februari 2018 vastgesteld in de vergadering van
het college van B&W. De stukken zijn u via de Lijst van ingekomen stukken voor de
raad van 7 maart 2018 (B-3.10) ter informatie toegezonden.
Vraag 2. Wat is de reden dat het plan van aanpak inmiddels ruim 2 jaar is vertraagd?
Antwoord: Na de realisatie van zonnepanelen op een gedeelte van de gemeentelijke
daken in 2015, heeft het college zich eerst gericht op een plan betreffende de doelstelling 2% energie besparen op gemeentelijk vastgoed. Dit plan is begin 2017 vastgesteld
en vervolgens in uitvoering gebracht.
Vervolgens richtten wij ons op de doelstelling 20% duurzame energieopwekking voor
de gemeentelijke gebouwen. Hiervoor zijn verschillende technische en haalbaarheidsstudies gemaakt en scenario’s onderzocht, afgestemd met de onderhoudsplanning en
de in 2017 opgestarte vastgoedmonitor. Omwille van de zorgvuldigheid zijn de scenario’s een aantal keer door gerekend. Dit vergde enige tijd.
Vraag 3. Wat heeft u weerhouden om een voorstel te doen voor het plaatsen van meer
zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed sinds het afronden van de eerste fase medio
2015?
Antwoord: Het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen kan op verschillende
manieren met bijbehorende voor- en nadelen. Het college is van mening dat te nemen
maatregelen in hun geheel bezien dienen te worden en heeft zodoende alle mogelijkheden met de bijbehorende rendementen onderzocht om gemeenschapsgelden zo
optimaal mogelijk in te kunnen zetten voor verdere verduurzaming van het gemeentelijk
vastgoed.
Vraag 4. Welke plannen heeft u gereed om in maart SDE subsidie voor aan te vragen?
Antwoord: Er zijn plannen gereed om subsidie aan te vragen voor de volgende objecten:
 Oosterboshal
 Sporthal de Burgthof
 Veluwehal

Vraag 5. Wilt u met het oog op SDE subsidie een verduurzamingsvoorstel voorbereiden, zodat de gemeenteraad daarover kan besluiten in de raadsvergadering van 7
maart 2018?

Blad 2

Antwoord: Dit verduurzamingsvoorstel wordt gedaan middels het ‘Plan van Aanpak
20% duurzame energieopwekking gemeentelijke gebouwen’. Zoals reeds vermeld is dit
plan u ter informatie aangeboden via de Lijst van ingekomen stukken. De financiële
kaders hiervoor zijn vorig jaar opgenomen in de Kadernota 2018. Uitvoering geschiedt
dit jaar.
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