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Emmeloord,  2 december 2014. 
 
Onderwerp 

Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. 
 
Advies raadscommissie 

 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Voorgesteld besluit 

1. Dertien (13) gemeentelijke gebouwen voorzien van zonnepanelen. 
2. Een krediet van € 274.835 beschikbaar stellen ten behoeve van de investering in 

zonnepanelen op bepaalde gemeentelijke gebouwen. 
3. De 7e wijziging van de programmabegroting 2015 vaststellen. 

 

 

Doelstelling 

Het beschikbaar stellen van een budget om 13 gemeentelijke gebouwen te voorzien van 
zonnepanelen. 
 
Inleiding 

In de raadsvergadering van november 2012 heeft de fractie van GroenLinks een 
amendement ingediend met als strekking structureel te bezuinigen door te investeren in 
zonne-energie. Het amendement heeft als doel al een eerste budget te reserveren voor 
investeringen in zonnepanelen. Dit amendement is destijds verworpen door de 
gemeenteraad.  
Parallel daaraan is wel toegezegd door de portefeuillehouder aan fractie GroenLinks de 
mogelijkheden te onderzoeken voor plaatsing van zonnepanelen op gemeentelijke 
gebouwen. Dit raadsvoorstel geeft de resultaten weer van het onderzoek en een voorstel 
om op 13 geselecteerde gemeentelijk gebouwen zonnepanelen te plaatsen. 

 
Het onderzoek (inventarisatie) heeft zich gericht op die gemeentelijke gebouwen die 
vanuit technisch oogpunt zeer geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen en waar 
de investering zich (ruim) binnen de levensduur van de zonnepanelen terugverdiend. Uit 
het onderzoek blijkt dat bij 13 geselecteerde gebouwen (10 gymnastieklokalen en 3 
sporthallen) het rendabel is om in totaal 963 zonnepanelen te plaatsen. 
 

Argumenten 

1a. Het plaatsen van zonnepanelen draagt bij aan de gemeentelijke ambities en 

doelstellingen uit het duurzaamheidsplan 2012-2015.  

In het duurzaamheidsplan 2012-2015 zegt de gemeente toe het goede voorbeeld te 
willen geven door duurzaamheid centraal te stellen in haar eigen organisatie met als 
uiteindelijk doel een energie neutrale organisatie in 2020.  
Door het plaatsen van in totaal 963 zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen wordt 
in totaal 117.774 kg1 per jaar aan CO2 emissie vermeden. 
 

                                           
1 Per opgewekte Kwh met behulp van een zonnepaneel wordt per jaar een uitstoot van 
0,55 kg CO2 uitstoot vermeden (bron: Milieucentraal). Aangezien de opbrengst van een  
zonnepaneel op termijn iets terugloopt, zal de jaarlijks vermeden CO2 reductie iets 
teruglopen (na 10e jaar is de opbrengstgarantie 90%). 
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1b. Uit de inventarisatie blijkt dat het plaatsen van in totaal 963 zonnepanelen op de 

13 geselecteerde gemeentelijke gebouwen financieel rendabel is en leidt tot een 

structurele besparing op de gemeentelijke energierekening. 

De uitkomsten van de businesscase Zonnepanelen (zie bijlage) op een aantal daarvoor 
meest  geschikt geachte gemeentelijke gebouwen zijn financieel gezien positief te 
noemen. Daarbij is onder andere uitgegaan van een drietal scenario’s voor wat betreft de 
energieprijzen in de komende jaren (+2%, 0% en -5%) en uitgangspunten, zoals de 
afschrijvingsperiode, gehanteerde rentepercentage en terugleververgoeding.  
Voor de technische en financiële onderbouwing is gebruik gemaakt van de uitkomsten 
van inventarisaties uitgevoerd door een vijftal lokale installatiebedrijven. Deze bedrijven 
hebben per gebouw in beeld gebracht hoeveel panelen per aansluiting nodig zijn in 
relatie tot het verbruik van deze aansluiting, de benodigde investeringen en 
terugverdientijden, de maximale salderingsmogelijkheden en eventuele aanpassingen 
aan elektrotechnische installatie en dakconstructie. Daarbij is per gebouw rekening  
gehouden met aandachtspunten als oriëntatie, kwaliteit van het dak, daksterkte en 
dakbedekking, vandalisme en schaduwvorming. 
Hun inventarisatie is ook voorzien van een kostenopgaaf voor het daadwerkelijk plaatsen 
van de panelen. 
 
3a. Het voteren van een krediet van in totaal € 274.835 door de gemeenteraad  

De basis ligt in het budgetrecht van de raad, vastgelegd in de gemeentewet. De raad 
dient het krediet beschikbaar te stellen alvorens tot uitvoering van het besluit kan 
worden overgegaan. 
 
Dekking jaarlijkse lasten 
De dekking van de jaarlijkse lasten (met name kapitaal- en onderhoudslasten) wordt 
gevonden in de evenredige verlaging van de huidige raming van energielasten in de 
begroting voor de producten Gymzalen en Sporthallen. 
Het eerste jaar (2015) levert bij elk scenario een berekend voordeel op van zo’n € 4.000, 
met name omdat de kapitaallasten in het eerste jaar na ingebruikname worden 
toegerekend. Dit voordeel wordt per saldo ingezet om de relatief kleine verwachte 
verschillen tussen de opbrengsten (lees: lagere energienota) en lasten in de 
eerstvolgende jaren op te vangen. 
 
Kanttekeningen 

De gebouwen blijven in de komende jaren in eigendom van de gemeente. 

Risico's met betrekking tot realisatie liggen vooral in het toekomstig gebruik en eigendom 
van de gebouwen. Over het gebruik en eigendom van de gebouwen op de heel lange 
termijn, is het lastig om hier vastomlijnde uitspraken te doen. 
De in voornoemde gebouwen gehuisveste functies (bewegingsonderwijs en 
sportverenigingen) blijven de komende 20-25 jaar aanwezig in de dorpen en wijken. Zo 
lang er in de dorpen kinderen op de scholen (of de laatst overblijvende school) zijn, 
blijven er naar verwachting ook  gymnastieklokalen in gebruik voor het wettelijk 
verplichte bewegingsonderwijs. Bij de ontwikkeling van het accommodatiebeleid doet zich 
geen denkrichting voor als bijvoorbeeld een heroriëntatie van gymnastieklokalen. 
Overigens bij vervanging van een accommodatie kunnen de zonnepanelen overgeplaatst 
en daarmee hergebruikt worden.  
 
Met het onderhoud van de dakbedekking is rekening gehouden. 

De aanwezigheid van zonnepanelen werkt bij vervanging van de dakbedekking 
kostenverhogend. Voor het verwijderen en herplaatsen van de zonnepanelen wordt  
€ 13,50 per paneel aangehouden. Dit is bij de financiële calculaties meegenomen.  
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Ondanks verwachte wijzigingen in fiscale wet- en regelgeving laat investering zich 

terugverdienen. 

Op dit moment bestaat de zogenaamde salderingsregeling voor kleinverbruikers die een 
3 x 80 Ampère aansluiting hebben. Door deze regeling kan een kleinverbruiker de 
energie die hij terug levert aan het net wegstrepen tegen zijn energieverbruik bij een 
energieleverancier. De kleinverbruiker ontvangt dezelfde prijs (inclusief btw, 
energiebelasting en transportkosten) voor de energie die hij terug levert. 
 
Op termijn komt het salderen mogelijk deels of helemaal te vervallen. Minister Kamp 
heeft aangegeven de huidige regeling in 2017 te willen evalueren. Als de regeling komt 
te vervallen dan zal er waarschijnlijk een overgangstermijn van toepassing zijn (naar 
verwachting een periode van 4 jaar). 
Afschaffing van saldering heeft invloed op de gehanteerde berekeningen, doordat 
terugverdientijden langer worden. Door de gemiddelde technische levensduur van de 
zonnepanelen van 25 jaar mag er van worden uitgegaan dat de investering zich ook dan 
nog terugverdient. 
 
In calculaties is rekening gehouden met mogelijke scenario’s ten aanzien van de 

energieprijzen. 

Hoe de energieprijzen zich de komende jaren gaan ontwikkelen is moeilijk te voorspellen. 
Navraag laat zien dat door overproductie dit jaar sprake is van een tijdelijke dip. 
Energiedeskundigen gaan voor de komende jaren uit van een prijsstijging tussen de 3 en 
5 procent per jaar. Zo hanteert Milieu Centraal een stijging van 4%. De 
Consumentenbond verwacht dat de leveringstarieven iets omhoog gaan door een 
stijgende olieprijs als gevolg van een (broos) economisch herstel in 2014. Ook wordt 
verwacht dat belastingen en andere opslagen stijgen. In dit voorstel is uitgegaan een 
drietal scenario’s, te weten: een stijging van +2% van de energieprijzen per jaar, 
gelijkblijvende, handhaving van de huidige energieprijzen (+0%) en een daling van de 
energieprijzen (-5%) gedurende de economische levensduur (15 jaar).  
 
Met de opgedane ervaringen komen wellicht andere gebouwen op termijn ook in beeld.  

Onderzoek en uitvoering richten zich in eerste instantie op gemeentelijke gebouwen waar 
naar verwachting de investering zich het snelst terugverdiend. Het gaat daarbij om 3 
gemeentelijke sporthallen en 10 gymnastieklokalen. Het betreft gemeentelijke gebouwen 
die beschikken over een kleinverbruikersaansluiting. Deze kleinverbruikers betalen 
relatief het meest energiebelasting, waardoor hier zelf elektriciteit opwekken het meest 
oplevert. 
Afhankelijk van de opgedane ervaringen met deze gebouwen kan zo mogelijk een 
uitbreiding plaatsvinden naar (gemeentelijke) gebouwen waar de situatie technisch en 
financieel complexer is en eventuele samenwerking met beheerders van gebouwen die 
niet direct van de gemeente zijn, zoals bijvoorbeeld scholen mogelijk is.     
 
Planning/uitvoering 

Met de uitvoering van het plaatsen van de zonnepanelen wordt gestart zodra het budget 
voorhanden is. Het streven is om vóór 1 april 2015 de zonnepanelen op de gemeentelijke 
gebouwen te hebben geplaatst. 
 
Publiciteit 

In de media zal aandacht worden gegeven aan het voornemen van de gemeente om op 
13 gemeentelijke gebouwen zonnepanelen te plaatsen. 
 
Bijlagen 

- Collegeadvies d.d. 8 januari 2014. 
- Offerte Eliane Solar Projects.  
- Businesscase inclusief kosten en baten overzicht. 
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Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
Portefeuillehouder : dhr. A. Poppe 
Steller : de heer P.M. Musters; 633481; p.musters@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2014, 
no. 214427-1; 
 

B E S L U I T: 
1. Dertien (13) gemeentelijke gebouwen te voorzien van zonnepanelen. 
2. Een krediet van € 274.835 beschikbaar te stellen ten behoeve van de investering 

in zonnepanelen op bepaalde gemeentelijke gebouwen. 
3. De 7e wijziging van de programmabegroting 2015 vast te stellen. 

 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 26 januari 2015. 
De griffier,             de voorzitter, 
 


