Mulder, A.J.
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

K Knot Home <kknot@planet.nl>
zondag 1 oktober 2017 23:07
Mulder, A.J.
Harry ter Veen
Duurzaamheidsproject Zwembaden gemeente Tynaarlo

Geachte heer Mulder, beste Alje,
Zoals jl vrijdag telefonisch besproken hierbij een korte onderbouwing van ons verzoek om op korte termijn met de
wethouder(s) een bijeenkomst te plannen.
===============================================================================================
=============================
Duurzaamheidvisie Tynaarlo 2015-2025 van de gemeentelijk website
Waar op een van de bladzijen staat :Onze

droom is 18 krachtige en zelfvoorzienende
Onze droom is 18 krachtige en zelfvoorzienende dorpen in Tynaarlo in
2030!
Als de gemeente Tynaarlo dat wilt bereiken dan moeten stappen ondernomen worden.
Initiatieven voor energiebesparingen en duurzaamheidsinvesteringen moeten gekoesterd en ondersteund worden.

Als Stichting zwembaden willen we maatschappelijk verantwoord ondernemen en ons steentje bijdragen om deze
doelstelling te realiseren.
Omdat wij als stichting Zwembaden een grote energiegebruiker zijn, hebben wij geïnventariseerd welke
energiebesparende en duurzame maatregelen bij onze zwembaden gedaan kunnen worden.
Uit deze inventarisatie komen verschillende maatregelen die meer duurzaam zijn ( minder gebruik van fossiele
brandstoffen) en lagere exploitatiekosten opleveren. ( dus lagere kosten voor de gemeenschap)
Deze uitgangspunten waren aanleiding tot overleg en in maart hebben we als Stichting gesproken over onze
plannen op het gemeentehuis.
===============================================================================================
=============================
In maart hebben we samen met de wethouders Berends en Lammers en de beleidsambtenaren gesproken over ons
duurzaamheidproject ( zie info hierboven).
Toen is ons plan toegelicht en zijn we uit elkaar gegaan met de afspraak dat de Stichting vooral het plan als totaal
moest oppakken.
We hebben ook afgesproken om voor financiering eerst marktpartijen te benaderen en daarna bij de gemeente
terug te komen.
In tussentijd is een vergunning traject doorlopen, daarbij zijn legeskosten gemaakt. SDE subsidie is aangevraagd en
toegewezen.
De beschikkingen zijn bij ons binnengekomen.
Daarbij garandeert het Rijk een vaste vergoeding gedurende 15 jaar voor het opgewekte vermogen.
SWS (Stichting Waarborgfonds Sport) hebben we benaderd en we hebben inmiddels voor € 500.000 een borgstelling
ontvangen.
We hebben verschillende contacten gehad, met de DEO (Drentse Energie Organisatie) en met Rabobank en de
Triodosbank voor de financiering van ons duurzaamheidproject.
De banken zijn bereid tegen hun voorwaarden een groot deel van de financiering op zich te nemen en de DEO heeft
voor het restant van de financieringsbehoefte haar investeringsbudget gereserveerd.
In de uitwerking van de plannen is gerekend met lineaire aflossing en een periode van 15 jaar, aangezien ook de SDE
subsidie die periode bestrijkt.
Het offerte traject is gefaseerd opgestart en is inmiddels deels al in afrondende fase.
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Wij als Stichting zijn een maatschappelijke organisatie in opdracht van de gemeente Tynaarlo en wensen mede door
onze maatschappelijke opdracht onze financieringskosten zo laag mogelijk te houden.
Daarom komen we nu (nadat we met marktpartijen het plan hebben besproken), zoals afgesproken ,ook met het
verzoek aan de gemeente om de financiering door middel van een gemeentelijke lening te faciliteren. Het doel is
het realiseren van ons duurzaamheidproject tegen zo laag mogelijke kosten.
Dus verzoek tot planning van een vergadering (graag op hele korte termijn) tussen Stichting Zwembaden gemeente
Tynaarlo en de betrokken wethouders met beleidsondersteuning.
Bespreekpunten.
- financieringsmogelijkheid door de gemeente
- Borgstelling SWS
- Borgstellingsvoorwaarden SWS
- aflossingsperiode 15 jaar

In afwachting van het agendavoorstel om samen de voortgang van ons duurzaamheidsproject te bespreken.
Met vriendelijke groet,
Klaas Knot Voorzitter Stichting Zwembaden Gemeente Tynaarlo
Batinghe 5
9472 XE Zuidlaren
Tel 050-4096021
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