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Bijlage Financiële gegevens 

 
 
Ten aanzien van de te treffen maatregelen wordt financieel technisch het volgende opgemerkt: 

- Realisatie van zonnepanelen op de daken geeft een direct effect op de eerder uitgebrachte 
begroting voor de renovatie. Immers, de platen van de daken hoeven niet te worden 
vervangen en hiermee wordt bespaard op sloopkosten en nieuw aanbrengen. Daar staat wel 
tegenover dat uiteraard de platen wel afgewerkt moeten gaan worden. De verwachting is dat 
dit tot een besparing zal gaan leiden bij de investering voor de renovatie.  

- Naast deze besparing brengt realisatie van zonnepanelen een directe opbrengst met zich. De 
geproduceerde energie wordt volledig gesubsidieerd met een bedrag van € 0,104/kWh 
gedurende een periode van 15 jaar. Daarnaast wordt de geproduceerde stroom voor een 
gedeelte zelf gebruikt en voor het overige teruggeleverd aan het net.  

- Het vervangen van verlichting geeft een verlaging van de stroomafname.  
Ingeschat wordt dat met beide maatregelen een besparing van € 8.500,--op de kosten voor elektra 
ontstaat. 
De warmteterugwinning op douche en ventilatie zal naar verwachting nog een besparing aan gas en 
water opleveren van € 1.500,--. 
 

- De berekende kapitaallasten gaan uit van een rentepercentage van 3 % en een lineaire 
afschrijving gedurende de afschrijvingstermijn. Duidelijk is dan ook dat de jaarlijkse 
kapitaallasten als gevolg van de afschrijving zullen dalen.   

 
- Gezien de geringe effecten van de vervanging van de c.v., het plaatsen van nieuw glas en de 

extra isolatie is er voor gekozen deze zaken niet uit te voeren.  

Begroting 

duurzaamheidsmaatregelen 

Sporthal Rhoon

Aantal Eenheid Prijs/eenheid

Niet uit te 

voeren

Afschrijvingstermijn 

in jaren

Kosten afschrijving en 

rente 3% eerste jaar 

Subsidie, 

€0,104/kWh

Aanbrengen zonnepanelen op alle schuine daken 

compleet geinstalleerd 300 stuks € 320,00 € 96.000,00 25 € 6.720,00 € 7.581,60

Afwerking bestaande daken met bitumen 600 m2 € 12,50 € 7.500,00 25 € 525,00

Aanbrengen passtukken in gepoedercoat aluminium 150 m2 € 125,00 € 18.750,00 25 € 1.312,50

Aanpassing elektra-aansluiting 1 stuks € 20.000,00 € 20.000,00 50 € 1.000,00

Warmteterugwinning op ventilatie inclusief kanalen 2 units € 12.250,00 € 24.500,00 15 € 2.368,33

Waterbesparende douchekoppen incl. installatie 32 stuks € 150,00 € 4.800,00 25 € 336,00

Warmteterugwinning op afvalwater incl. installatie 8 stuks € 1.950,00 € 15.600,00 25 € 1.092,00

Vervanging sportzaalverlichting door nieuwe LED-

armaturen 78 € 200,00 € 15.600,00 7 € 2.696,57

Vervanging overige verlichting door LED stelpost € 8.000,00 7 € 1.382,86

Vervanging C.V. installatie en nieuwe regelinstallatie stelpost € 70.000,00 € 0,00 20 € 0,00

Vervanging buitenbeglazing door HR+++ 45 m2 € 200,00 € 9.000,00 € 0,00 25 € 0,00

Naisoleren dak en gevels 8500 m2 € 30,00 € 255.000,00 € 0,00 25 € 0,00

Subtotaal € 210.750,00 € 17.433,26

Risico en onvoorzien 10 % € 21.075,00

BTW over subtotaal en risico/onvoorzien 21 % € 48.683,25

Plankosten 16 % € 33.720,00

Totale investeringskosten € 314.228,25


