Raadsvoorstel
Datum vergadering
Registratienummer
Voorstelnummer
Portefeuillehouder
Bijlage(n)
Onderwerp

: 26 november 2019
: 30222
: 11.10
: Govert van Bezooijen
: Subsidiebeschikking RVO voor de Pluk aan de Rijksstraatweg 64
Geldermalsen
: Zonnepanelen op de Pluk aan de Rijksstraatweg 64 Geldermalsen

Onderwerp
Zonnepanelen op de Pluk aan de Rijksstraatweg 64 Geldermalsen
Beslispunten
1. In te stemmen met de plaatsing van 200 zonnepanelen op het dak van de Pluk in Geldermalsen.
2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 65.000.
3. De kapitaallasten (over 15 jaar) van € 4.940 per jaar en de kosten voor onderhoud en verzekering
van € 680 per jaar deels te dekken door de subsidiebijdrage van RVO aan de gemeente van
€ 4.731 per jaar en het restant ad € 889 ten laste van het begrotingssaldo 2020 te brengen.
4. De totale besparing van € 1.544 ten goede laten komen aan de begroting van De Pluk, met daarbij
de verplichting mee te geven dat deze worden besteed aan andere duurzaamheidsmaatregelen
aan het gebouw en/of de inrichting.
5. In afwijking van de opgenomen afschrijvingstermijnen in de financiële verordening de
afschrijvingstermijn te stellen op 15 jaar (conform de looptijd van de subsidie).
Inleiding
Op 9 juli 2018 heeft de voormalige gemeente Geldermalsen de subsidiebeschikking (€ 70.965 subsidie
over 15 jaar) van RVO ontvangen voor de Pluk. Tot op heden zijn die panelen nog niet geplaatst. Om
nog gebruik te kunnen maken van de subsidie is in de beschikking aangegeven dat de installatie
uiterlijk 1,5 jaar na de datum van de beschikking in gebruik moet zijn genomen. Deze termijn loop dus
op 9 januari 2020 af.
Besluitgeschiedenis
Op 20 maart 2018 heeft de voormalige gemeente Geldermalsen subsidie aangevraagd bij RVO en deze
is op 9 juli 2018 door RVO verleend.
Beoogd effect
Het verder verduurzamen van De Pluk en daarmee een stap dichter komen bij energieneutraal 2030.
Argumenten
1.1 Bij de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn, past dit voorstel. De gemeente geeft het goede
voorbeeld door zonnepanelen te plaatsen op gemeentelijk vastgoed.
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1.2 Met het plaatsen van deze extra 200 panelen is de Pluk bijna energieneutraal. Met deze 200 en de
panelen die er op het dak liggen, is het volledige dakoppervlak benut.
4.1 Door het plaatsen van de extra zonnepanelen ontstaat er (a.g.v. de in dit voorstel voorgestelde
verdeling van de kosten en de baten) een positief financieel resultaat voor de Pluk (€ 1.544 per
jaar). Het lijkt voor de hand liggend om de Pluk voor te stellen dit overschot te besteden aan
duurzaamheidsmaatregelen aan of in het pand en/of het terrein behorende bij de Pluk.
Kanttekeningen
geen
Duurzaamheid
Deze investering draagt bij aan de doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn. Bovendien staat in
het Coalitieakkoord “samen bouwen” dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven door
zonnepanelen op ons gemeentelijke vastgoed te plaatsen.
Financiën
De gemeente is eigenaar van De Pluk en wordt daarmee ook eigenaar van de zonnepanelen. De
eenmalige aanschaf en installatiekosten worden geraamd op € 65.000 (incl. Btw).
De kapitaallasten daarvan bedragen van € 4.940 per jaar. De subsidie bedraagt € 4.731 per jaar.
De kosten behorende bij de zonnepanelen (onderhouds- en verzekeringskosten) bedragen € 680.
De kosten voor de aansluiting van de zonnepanelen en de meter en de baten door de uitgespaarde
energiebelasting, de uitgespaarde stroom en de marge op de stroom bedragen € 1.544 per jaar. Deze
besparing komt ten gunste van de Pluk, waarbij de besparing ingezet moet worden voor
duurzaamheidsmaatregelen in of aan de Pluk of het terrein behorende bij de Pluk.
Uitvoering
Om de subsidie veilig te stellen is het zaak dat uiterlijk 9 januari 2020 de ingebruikname van de installatie
door CertiQ is gemeld bij de subsidie verstrekkende instantie Rijksdienst Voor Ondernemende
Nederland.
Planning
Project in uitvoering laten brengen door 11duurzaam. Zij hebben ook in naam van de gemeente
(destijds nog) Geldermalsen de subsidie aangevraagd.
Evaluatie
n.v.t.
Communicatie
Bericht plaatsen in lokale media dat ook de Pluk wordt voorzien van zonnepanalen, waardoor
uitvoering wordt gegeven aan het Coalitieprogramma.
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Tabel risicoparagraaf
Risico omschrijving
Niet instemmen met
dit voorstel

Soort risico
Beschikking
komt te
vervallen en
voor de Pluk
mag de
komende 5
jaar geen SDE+
meer worden
aangevraagd
voor zon

Kans
Klein

Effect
Groot

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe
De secretaris,
de burgemeester,
Karen Coesmans
Harry Keereweer

Beheersingsmaatregel
Investering goedkeuren
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Gewijzigd raadsbesluit
De raad van de gemeente West Betuwe;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2019,
besluit:
1. in te stemmen met de plaatsing van 200 zonnepanelen op het dak van de Pluk in Geldermalsen;
2. hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 65.000;
3. de kapitaallasten (over 15 jaar) van € 4.940 per jaar en de kosten voor onderhoud en verzekering
van € 680 per jaar deels te dekken door de subsidiebijdrage van RVO aan de gemeente van
€ 4.731 per jaar en het restant ad € 869 ten laste van het begrotingssaldo 2020 en verder te
brengen;
4. De totale besparing van € 1.544 ten goede laten komen aan de begroting van De Pluk, met daarbij
de verplichting mee te geven dat deze worden besteed aan andere duurzaamheidsmaatregelen
aan het gebouw en/of de inrichting;
5. In afwijking van de opgenomen afschrijvingstermijnen in de financiële verordening de
afschrijvingstermijn te stellen op 15 jaar (conform de looptijd van de subsidie).

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 26 november 2019, nummer 10,

de griffier,

de voorzitter,

