
 

 

 

 

RAADSVOORSTEL 

 

 

Datum en nummer 

10 juli 2018, nummer 

Raadsvergadering 

20 september 2018 

Agendapunt 

 

 

 

Programmaveld 

Ruimte 

Portefeuillehouder 

A.M.J.M. Janssen 

 

Wettelijke basis 

 

 

 

Onderwerp 

 

Gevraagd besluit 

1. het verstrekken van een krediet ter hoogte van €60.000,- ten behoeve van een investering in extra 

zonnepanelen op het dak van de nieuwe gemeentewerf  

 

 

Inleiding 

In de raadsvergadering van 14 december 2017 heeft uw gemeenteraad het krediet voor de nieuwbouw van 

de gemeentewerf vastgesteld. Tot de voorwaarden behoorde het realiseren van een energiezuinig gebouw. 

Hiervoor is ten eerste de 'bijna energie neutrale gebouwen norm' (BENG) van de Rijksoverheid toegepast 

zodat het gebouw beschikt over zuinige (all electric) systemen en goed is geïsoleerd. Naast deze 

besparende maatregelen is er ook gekeken naar de mogelijkheden om met zonnepanelen op het gebouw 

energie op te wekken. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer ca. 50% van het dak gevuld wordt met 

zonnepanelen dit voldoende is om aan de energie behoefte van de gemeentewerf te voldoen, hierdoor 

ontstaat een zogenaamd energie neutraal gebouw (0 op de meter). De benodigde investering voor dit doel is 

reeds opgenomen in het krediet. Uit het onderzoek is verder naar voren gekomen dat tot 90% van het dak 

geschikt gemaakt kan worden voor het aanbrengen van zonnepanelen, dat is beduidend meer dan de 50% 

die nodig is om het eigen verbruik te compenseren. 

 

Het college stelt de gemeenteraad voor om de resterende capaciteit van het dak ook te gebruiken om 

energie op te wekken middels zonnepanelen. De hiermee gegenereerde energie kan aangeboden worden 

aan omwonenden die bijvoorbeeld zelf niet de mogelijkheid hebben om panelen te plaatsen of hiermee kan 

het totale gemeentelijk verbruik met ca 43.000 kwh verminderd worden. Een nadere verkenning moet 

aantonen welke optie praktisch het best uitvoerbaar is en aansluit bij de behoefte. Om deze investering mee 

te kunnen nemen in de aanbesteding van de gemeenwerf wil het college deze nadere verkenning niet 

afwachten en stelt ze voor om een krediet te verlenen zodat de resterende capaciteit van het dak, ongeveer 

40% (90%-50%), gebruikt kan worden om extra energie op te wekken.  

 

Beoogd effect 
Het aandeel duurzame energie in Papendrecht vergroten door het totale bruikbare dakoppervlak in te zetten 
voor opwekken van duurzame energie.   

 

 

Argumenten 

1 het opwekken van duurzame energie draagt bij de klimaatdoelstellingen  

Papendrecht heeft zich aangesloten bij het Drechtsteden akkoord en verplicht zich daarmee om in 2050 

energie neutraal te zijn. Een bijdrage van 43.000 kwh betekent een daling 1,5% van het totale eigen verbruik 

van de gemeente Papendrecht  

 



 

 

 

Kanttekeningen 

1 er zijn al middelen beschikbaar gesteld om het gebouw energie zuinig te laten bouwen 

De middelen die beschikbaar zijn worden gebruikt om zonnepanelen voor het eigen gebruik van de 

gemeentewerf aan te schaffen en te installeren. Hiervoor moet bijvoorbeeld ook geïnvesteerd worden in 

dikkere draagconstructies ten behoeve van het dak. De investering die nu gevraagd wordt is voor de 

aanschaf van ca 170 additionele panelen en de daarvoor benodigde aanpassingen aan de constructie.  

 

Financiën 

De investering die gevraagd wordt bedraagt €60.000. Al naar gelang de uitkomst van de verdere verkenning 

ten behoeve van het gebruik zal de terugverdientijd fluctueren. Voor de panelen die gebruikt worden voor de 

energie van de gemeentewerf geldt een terugverdientijd van ca 12 jaar. 

Dekking voor deze investering komt vanuit het energieverbruik van de overige gemeentelijke panden. Een 

specifieke allocatie naar pand of panden volgt later.  

 

Uitvoering 

De uitvoering zal meegenomen worden bij de aanbesteding en bouw van de gemeentewerf 

 

Communicatie 

De communicatie over de wijze waarop deze panelen het beste ingezet kunnen worden start zodra de 

verkenning naar de mogelijkheden is afgerond. 

 

Duurzaamheid 

De inzet van zonnepanelen voor het opwekken van energie draagt bij aan het realiseren van de door ons 

gestelde doelen. 

 

 

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd. 

 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 

 

de secretaris,  de burgemeester, 

 

 

 

R. van Netten A.J. Moerkerke 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen  

- ontwerp raadsbesluit 


