
Addendum raadsvoorstel 176037

Alvorens inhoudelijk in te gaan op de gestelde vragen het volgende. 

Het voorstel geeft in de beslispunten nadrukkelijk aan de afzonderlijke 
besluitvorming over de plaatsing van panelen op drie verschillende panden. Dit 
geeft uw raad ook de mogelijkheid om hierin een keus te maken.

In reactie op de behandeling van het voorstel tot aanbrengen van zonnestroom 
installaties op de panden Sporthal Rhoon, Sportzaal Portland en de Buitendienst 
Overhoeken inhoudelijk het volgende.

Risico’s

In het voorstel hebben we aangegeven dat ten aanzien van de opbrengst er een 
spreiding kan zitten van 10 % positief tot 10 % negatief. Deze spreiding komt 
voort uit de variatie in weercondities en is ruim ingeschat. 

Vanuit onder andere het KNMI worden cijfers gepubliceerd ten aanzien van de 
opbrengsten in kWh per Kwp (kilowattpiek)

In de afgelopen jaren zijn de volgende opbrengsten gegenereerd:

Jaar
Opbrengst in 
kWh per kWp

2009 901
2010 942
2011 963
2012 912
2013 946
2014 967

Zoals uit deze gegevens blijkt ligt de opbrengst boven de factor 0,9 die in de 
businesscase is gebruikt om de omrekening te maken tussen de wattpiek en de 
berekende kWh.

Om toch nog zekerheid in te bouwen is de risicomarge qau 
weersomstandigheden in het voorstel aangegeven. 



Gezien de ontwikkeling in de klimatologische omstandigheden, gesteund door de 
cijfers, is een meeropbrengst eerder aan de orde dan een minderopbrengst.

Het risico van wijziging in energieprijzen wordt afgedekt door een meerjarig 
contract te sluiten met de energiemaatschappij die de energie afneemt. Hierin 
wordt het tarief vastgelegd en geïndexeerd.

Dat er in de stroommarkt forse bewegingen zijn is duidelijk. Echter als we in de 
berekeningen de verkoopprijs van de opgewekte stroom met 50% laten dalen is 
er nog steeds sprake van een sluitende businesscase.

De kans dat de prijs zover gaat dalen achten wij onwaarschijnlijk.

Subsidieverlening

Door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland is een productiesubsidie 
verleend voor de drie panden. In totaal beloopt dit een subsidiebedrag van € 
650.870,-- over de looptijd van 15 jaar, dat is dan € 43.391,33 per jaar. Als 
belangrijkste voorwaarde voor de subsidiebeschikking is de eis dat uiterlijk een 
jaar na subsidieverlening opdracht is verleend en aanvaard voor de realisatie van 
de installatie. 

Uiterlijk 23 januari 2016 moet deze opdracht zijn verstrekt en aanvaard. 

Om te komen tot de opdracht moet op basis van de aanbestedingswet een 
Europees aanbestedingstraject worden doorlopen. De minimale proceduretijd 
hiervoor is een periode van 77 kalenderdagen bij een openbare aanbesteding 
met voorafgaande selectie.

Na de daadwerkelijke inschrijving moeten de inschrijvingen worden getoetst aan 
de criteria die zijn gesteld waarna een gunningsadvies richting college gaat. De 
proceduretijd hiervoor beloopt minimaal 28 kalenderdagen. Na het collegebesluit 
wordt opdracht verstrekt en aanvaard wat minimaal 7 kalenderdagen beloopt.

Terugrekenend moet, om aan de subsidievoorwaarden te voldoen, uiterlijk gestart 
worden met de procedure op 4 oktober aanstaande.

Hierbij is dan geen rekening gehouden met de vakantieperiode voor zowel de 
bedrijven als de organisatie rond eind december.  

Als de termijn van opdrachtverlening wordt overschreden komt de gehele 
subsidieverstrekking te vervallen en is voor een periode van drie jaar geen 
nieuwe aanvraag mogelijk.

Financiering

De financiering van het geheel geeft geen beslag op de algemene reserve. 
Immers zowel de kosten ( rente, afschrijving en beheerskosten worden 
begrotingstechnisch geboekt in de exploitatiebegroting waartegenover de 
opbrengst van de installaties staan wat uiteindelijk een positief resultaat 
genereert. 



Dit in tegenstelling tot een investering die geen dekking heeft uit inkomsten en 
waarvoor wel een beroep moet worden gedaan op de reserve.

Nog anders geformuleerd, we lenen geld en de rente en aflossing voor deze 
lening wordt betaald uit de opbrengst.

Ten aanzien van de genoemde leencapaciteit wordt opgemerkt dat er geen 
voorschriften zijn over de maximaal te lenen hoeveelheid geld voor de gemeente. 
Natuurlijk is het wel zo dat uit de begroting de rente en aflossing moet kunnen 
worden betaald, maar daar is in dit geval geen enkele twijfel over.

Aanbesteding

Zoals eerder opgemerkt zijn we verplicht op een Europees aanbestedingstraject 
te gaan doorlopen. Dit is vastgelegd in de aanbestedingswet. 

Bij de aanbesteding wordt bij de uitvraag uitgegaan van ENVI criteria zoals ook 
wettelijk voorgeschreven. Inhoudelijk zal bij de uitvraag een te realiseren 
productie centraal staan, een zgn. prestatiebestek. Ook zal deze opbrengst 
gegarandeerd moeten worden en moeten worden afgedekt met een adequate 
verzekering. 

Deze punten maken integraal onderdeel uit van het bestek.


