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Geachte leden van de raad,
De gemeenteraad heeft in november 2014 een krediet van € 1.000.000,- beschikbaar gesteld voor
energiebesparende maatregelen in gemeentelijke gebouwen.
Het doel was verduurzaming én € 140.000,- per jaar aan besparingen. Dat betekent een terugverdientijd
van ongeveer 7 jaar. Het project is formeel op 1 juli 2015 begonnen onder de naam “Duurzaam Oldambt”.
We zijn nu ongeveer 4 jaar verder. Het krediet is geïnvesteerd in zonnepanelen, een klimaatsysteem voor
zwembad De Watertoren, vervangen verwarmingsketels, een warmtepomp en enkele andere
maatregelen. Hieronder vindt u de besparing op kosten voor energie ten opzichte van het jaar 2013.
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2015 )
2016
2017
2018
totaal
percentage

absoluut )
€ 77.000
€ 139.000
€ 154.000
€ 201.000
€ 571.000
117%

gecorrigeerd )
€ 60.000
€ 110.000
€ 120.000
€ 109.000
€ 399.000
81%

doel
€ 70.000
€ 140.000
€ 140.000
€ 140.000
€ 490.000
100%

prognose terugverdientijd (jaar)

6,1

8,8

7,1

1
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) 2015 betreft een half jaar
) feitelijk bespaarde kosten zonder correcties
3
) gecorrigeerd voor graaddagen, tarieven en gemeentelijke en administratieve maatregelen
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Volgens dit overzicht worden de resultaten volgens de kolom “gecorrigeerd” nog niet gehaald, maar
volgens de kolom “absoluut” ruimschoots. Het verschil in beide kolommen wordt vooral verklaard door de
relatief milde winters in de afgelopen jaren. Vooral de kolom “absoluut” is relevant, omdat dat de
besparingen zijn die in de gemeentelijke jaarrekeningen zijn verwerkt. Dit is in lijn met de brief aan de
leden van de raad van 8 maart 2018 met als onderwerp “management rapportage energie en water
2017”. Daarom zijn wij tevreden met de resultaten
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neemt u dan contact op met Menno Visser,
beleidsadviseur vastgoed en duurzaamheid, 06 22 14 26 49.
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