1e financiële afwijkingenrapportage 2017
PROGRAMMA
Duurzaam wonen en ondernemen
Maximaal meedoen
Goed leven en ontmoeten
Veilig gevoel
Dienstbare en betrouwbare overheid
Bedrijfsvoering

Onderwerp: Verduurzaming Gemeentelijke Gebouwen

Betreft :Fcl/Ecl Diverse FCL’s

Oorzaak afwijking: Eén van de ambities van de duurzaamheidsagenda 2015-2020 is dat Uden in 2035
energieneutraal is voor de bebouwde omgeving. Afgeleide hiervan is dat ook de gemeentelijke
organisatie energieneutraal is. Uw Raad heeft hiervoor reeds budget beschikbaar gesteld en het College
heeft besloten dit budget, na aftrek van kosten voor vergroening tot en met 2018 door middel van
Garanties van Oorsprong (GvO’s), in te zetten voor energiereductie en het uitbreiden van eigen
productie van duurzame energie voor gemeentelijke gebouwen en de besparing op inkoop van energie
aan te wenden voor verdere uitbreiding van eigen productiefaciliteiten. Op dit moment zijn een aantal
energiebesparende maatregelen uitgewerkt:
- Vervanging van verlichting in het gemeentehuis door LED, besparing ca 90.000 kWh (=ca 18% van het
huidige energieverbruik van het gemeentehuis)
- Toepassen van ‘Power quality’ (spannings optimalisering) op de elektra installatie van het
gemeentehuis, een gegarandeerde besparing ca 54.000 kWh (=ca 10% huidige energieverbruik)
- Voor de plaatsing van zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis is SDE subsidie verkregen. Dit
is een bijdrage per geproduceerde kWh. De panelen zullen in april en mei worden geplaatst. De kosten
van het aansluiten van deze zonnepanelen op de energie installatie zijn ca € 30.000,- hoger dan
begroot.
- Aanbrengen zonnepanelen op Nieuwe Markt 3, opbrengst ca 30.000 kWh
- Aanbrengen van zonnepanelen op de Wervel in Volkel, opbrengst ca 50.000 kWh
In totaal dient een krediet van €170.700 gevoteerd te worden. De dekking voor de kapitaalslasten zit
reeds in de begroting. Het effect van de hogere kapitaalslaten en lagere energielasten, vindt dekking in
het reeds beschikbare structurele budget vanuit de duurzaamheidsagenda.
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