Schriftelijke vragen
Reg. Nr. 2017-17
Datum:
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum beantwoording:
Behandeld in college van:

23 november 2017
CDA
College via Ben
Zonnepanelen
8-12-2017
12-12-2017

(in te vullen door de griffie)
(in te vullen door de aanvrager)
(in te vullen door de aanvrager)
(in te vullen door organisatie)
(in te vullen door organisatie)

Toelichting
In de najaarsnota is opgenomen dat, in verband met de installatie van zonnepanelen in 2016, het
energieverbruik van het gemeentekantoor sterk is gedaald en een bedrag van € 15.000 afgeraamd
kan worden. Er zijn 68 panelen op het gemeentekantoor geplaatst (memo ARI 2016-69). De CDA
fractie wil graag de volgende vragen stellen en verzoekt het college de antwoorden ruimschoots voor
de behandeling van de najaarsnota op 18 december te verstrekken.
Vragen:
1. Tijdens de raadsvergadering van 8 mei heeft de raad een investeringsbedrag beschikbaar
gesteld voor de aanschaf van 1.000 zonnepanelen. Zijn deze panelen inmiddels geplaatst?
2. Wat hebben de panelen, als ze zijn geplaatst, inmiddels opgebracht en welke besparing wordt
voor de komende jaren verwacht?
3. Deelt het college de mening van de CDA-fractie dat een deel van de opbrengsten uit
zonnepanelen gebruikt kunnen worden voor een revolverend fonds voor de Energiecoöperatie
Heerde Energiek.
Namens de fracties van:
CDA
Jan Kampherbeek
Antwoord (in te vullen door organisatie)
In de najaarsnota staat de navolgende tekst:
Energiekosten gemeentekantoor en raadhuis
In verband met de installatie van zonnepanelen eind 2016 is het energieverbruik van het
gemeentekantoor (sterk) gedaald en kan er € 15.000,- worden afgeraamd.
De eindafrekening van de energiekosten van het raadhuis over 2016 resulteerde in een teruggaaf
van ruim € 10.000,-. Het budget kan daarom met dit bedrag worden afgeraamd.
Hierbij over kan nog het volgende opgemerkt worden:
De besparing op de energiekosten van het gemeentekantoor ten gevolge van de plaatsing van de
zonnepanelen bedraagt jaarlijks circa € 1.500,-. Het restant van het verlagen van de raming groot
€ 13.500,- heeft te maken met het administratief op de juiste manier ramen van de budgetten van
de energie.

Vragen:
1. Tijdens de raadsvergadering van 8 mei heeft de raad een investeringsbedrag beschikbaar
gesteld voor de aanschaf van 1.000 zonnepanelen. Zijn deze panelen inmiddels geplaatst?
Antwoord: De zonnepanelen zijn enkele weken geleden geplaatst.
2. Wat hebben de panelen, als ze zijn geplaatst, inmiddels opgebracht en welke besparing wordt
voor de komende jaren verwacht?
Antwoord: Nog niet aan te geven is exact wat de zonnepanelen gaan opleveren aan
besparing. Bij de beschikbaarstelling van het krediet is uitgegaan van € 15.700,- aan te
besparen energiekosten. De kapitaallasten waren geraamd op € 28.250,- en aan subsidie
wordt jaarlijks € 17.300,- ontvangen. Per saldo zou dit een voordeel opleveren van
€ 4.750,-.
3. Deelt het college de mening van de CDA-fractie dat een deel van de opbrengsten uit
zonnepanelen gebruikt kunnen worden voor een revolverend fonds voor de Energiecoöperatie
Heerde Energiek.
Antwoord: Gelet op het budgettair geringe bedrag (€ 4.750,-) wordt voorgesteld om de inzet
van de opbrengsten van de zonnepanelen mee te nemen in de notitie die medio februari
2018 aan uw gemeenteraad gepresenteerd zal worden.
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