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gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 28 augustus 2018.

Onderwerp
Zonnepanelen op dak Bosbadhal

Advies raadscommissie
Hamerstuk

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. Een budget van € 316.350 beschikbaar te stellen ten behoeve van de realisatie van de 
PV-installatie op het dak van de Bosbadhal;
2. De 14e wijziging van de programmabegroting 2018 vast te stellen.

Doelstelling
Bijdragen aan de realisatie van de doelstelling om als gemeentelijke organisatie in 2025 
energieneutraal te zijn. Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de Bosbadhal 
draagt hier in belangrijke mate aan bij.

Inleiding
Begin 2017 is SDE+ subsidie (een exploitatiesubsidie van het Rijk) aangevraagd en 
verkregen (verleend) voor het aanbrengen van een PV-installatie op het dak van de 
Bosbadhal. De subsidie is bedoeld voor het opvangen van de jaarlijkse lasten (kapitaal- 
en onderhoudslasten) die voortvloeien uit de PV-installatie.
In de perspectiefnota 2019-2022 is hiervoor een investeringsbedrag en jaarlijkse lasten 
c.q. opbrengsten opgenomen voor het uitvoeren van deze werkzaamheden.
De opdracht voor het uitvoeren dient conform de subsidievereisten binnenkort te worden 
verstrekt (binnen 1 jaar na het subsidiebesluit). Deze termijn is op 20 april 2018 met een 
halfjaar verlengd tot uiterliik 26 oktober 2018.

Argumenten
la. Het plaatsen van zonnepanelen draagt bij aan de gemeentelijke ambities en 
doelstellingen uit de Focus+ Noordoostpolder Energieneutraal.
In de Focus+ Noordoostpolder Energieneutraal 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 2025.
Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de Bosbadhal draagt bij aan deze 
doelstelling.

lb. Het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen draagt bij aan de 
doelstelling van het landelijk Energieakkoord.
Overheid, werkgevers, vakbeweging en natuur- en milieuorganisaties hebben zich 
verbonden aan de doelstelling om in 2020 een toename van het aandeel van 
hernieuwbare energieopwekking (nu 6,6%) van 14% te realiseren. Met het plaatsen van 
zonnepanelen op het dak van de Bosbadhal draagt de gemeente bij aan het behalen van 
deze doelstelling.
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2a. De investering is financieel rendabel en resulteert in een lagere energierekening van 
de Bosbadhal.
Uit bijgevoegde berekening (bijlage 1) blijkt dat het plaatsen van zonnepanelen op het 
dak van de Bosbadhal financieel -economisch- gezien rendabel is en leidt tot een 
structurele besparing op de jaarlijkse energierekening van de Bosbadhal. Daarnaast 
genereert de installatie jaarlijks inkomsten (door teruglevering van opgewekte energie 
aan het net) die kunnen worden aangewend om de energierekening jaarlijks te verlagen 
(laatste kolom van het overzicht in de bijlage 1).

2b. In de perspectiefnota 2019-2022 is een investeringsbedrag opgenomen voor het 
aanbrengen van zonnepanelen.
Voor het aanbrengen van zonnepanelen op de Bosbadhal is in de Perspectiefnota 2019 - 
2022 een investeringsbedrag opgenomen van € 316.350. Voor het opvangen van de 
exploitatielasten (denk aan kapitaal- en onderhoudslasten) is - naast de besparing op de 
energielasten - een SDE subsidie van de RvO beschikbaar. De voorwaarden waaronder 
de SDE+ subsidie is verstrekt, maken het noodzakelijk het budget in 2018 reeds 
beschikbaar te stellen om de verplichtingen aan te mogen gaan. De daadwerkelijke 
levering van de PV-installatie op het dak van de Bosbadhal vindt plaats in 2019. De 
procedurele volgordelijkheid van het indienen van de subsidieaanvraag en de definitieve 
besluitvorming door de gemeenteraad kan door het moment van subsidietoekenning 
aanleiding geven het moment van besluitvorming door de raad te moeten vervroegen en 
dat is in dit geval de situatie. Het uitgangspunt van de gemeente voor dergelijke 
investeringstrajecten is dat eerst de subsidieaanvraag wordt gedaan en er zekerheid 
moet zijn over de subsidietoekenning vóór dat wordt overgegaan tot de investering. Voor 
de exploitatiebegroting van 2018 heeft deze gewijzigde proceduregang geen gevolgen.

Kanttekeningen
1. Voorwaarden subsidieverlening
Aan de beschikking tot subsidieverlening van de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (bijlage 2) is een aantal voorwaarden verbonden waaronder de uiterste datum 
voor levering van onderdelen voor de productie-installatie en opdrachten voor de bouw 
van de productie-installatie. De opdracht zal uiterlijk binnen 1 jaar na 
subsidiebeschikking moeten worden gegeven. De opdracht voor de PV installatie van het 
Gemeentehuis zal uiterlijk vóór 26 oktober 2018 moeten worden gegeven.
Daarnaast zijn er nog voorwaarden verbonden aan uiterste datum van ingebruikname 
van de installatie (binnen 3 jaar na subsidieverlening) en jaarlijkse rapportage aan de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over de voortgang van de realisatie van de 
productie-installatie tot en met het moment van ingebruikname.

Planning/uitvoering
Er wordt binnenkort gestart met de onderhandse aanbesteding.
Na positieve besluitvorming in de raad zal het werk worden gegund binnen de daarvoor 
gestelde uiterste termijn.
Het streven is om de PV-installatie op het dak van de Bosbadhal vóór 1 juni 2019 in 
gebruik te nemen.

Bijlagen
Bijlage 1: Exploitatieberekening PV installatie Bosbadhal.
Bijlage 2: Beschikking subsidieverlening PV installatie Bosbadhal.
Bijlage 3: Verlenging termijn toezenden opdrachtbevestiging uiterlijk

26 oktober 2018
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Portefeuillehouder : de heer J.W. Simonse
Steller : de heer R.P.J. van de Kar; 0527 63 34 52;
r.vandekar@noordoostpolder.nl

mailto:r.vandekar@noordoostpolder.nl
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gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2018, 
no. 18.0000567;

BESLUIT:

1. Een budget van € 316.350 beschikbaar te stellen ten behoeve van de realisatie van 
de PV-installatie op het dak van de Bosbadhal;

2. De 14e wijziging van de programmabegroting 2018 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 1 oktober 2018.
De griffier, de
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De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:

de programmabegroting voor het dienstjaar 2018 te wijzigen zoals hierna is aangegeven. 

14e wijziging van de programmabegroting 2018.

Ter kennisneming ingezonden 

op 8 oktober 2018

aan gedeputeerde staten van 

Flevoland te Lelystad.
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PROGRAMMA
Nr

Omschrijving

In deze begrotingswijziging zijn de financiële 
consequenties verwerkt voortvloeiende uit het

raadsvoorstel inzake krediet aanvraag voor 
realisatie van zonnepanelen op het dak van de 
Bosbadhal.

LASTEN

Voor het begrotingsjaar 2018 vloeien hier geen 
financiële consequenties uit voort.

Mutaties reserves 

TOTAAL

BATEN

Mutaties reserves

VERHOGING VERLAGING

0 0

0 0

0 0

0 0

NIEUWE

RAMING

TOTAAL


