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Vries, 5 juni 2018.
Betreft ; Aanvraag lening ten behoeve duurzaamheidsinvesteringen.

Geacht college,

Allereerst zal ik mij even voorstellen. Mijn naam is René Kaper. Ik richt mij tot u in mijn hoedanigheid van 
penningmeester van de Stichting Sport Accommodatie Sportlaan (hierna: SAS). SAS exploiteert het 
sportpark aan de Sportlaan in Vries. Onze belangrijkste klant is de voetbalvereniging VAKO.

Wij hebben in de persoon van de heer Barend Lukkien - u welbekend neem ik aan - een adviseur in 
duurzame energie in de arm genomen. De heer Lukkien heeft voor ons onderzocht wat de kosten en baten 
van opwekking van energie middels zonnepanelen en een warmtepomp zijn. Daarnaast heeft hij 
geconstateerd dat SAS op dit moment beschikt over 2 net aansluitingen van 3 x 80 Ampère. Dat kan 
worden gewijzigd in 1 netaansluiting van 3 x 160 Ampère. Deze omzetting levert een forse jaarlijkse 
besparing op. Tot slot is de heer Lukkien tot de conclusie gekomen dat de technische installatie ten 
behoeve van de luchtventilatie en verwarming nagenoeg onbestuurbaar is. Een goed beheersbare 

installatie levert SAS eveneens een jaarlijkse besparing op. Hierna geef ik per onderdeel een korte 
samenvatting van de voorgestelde maatregelen en de daarmee gepaard gaande besparingen.

De door de heer Lukkien voorgestelde investeringen en aanpassingen kosten veel geld. Maar, die 
investeringen leveren een dermate grote besparing in de jaarlijkse energielasten op dat de investeringen 
zich naar verwachting binnen 10 jaar terug verdienen. Aan u de vraag of u bereid bent SAS een lening te 

verstrekken waarmee de investeringen kunnen worden gedaan.

1. Investeringen en besparingen, 

a) Zonnepanelen

Voor SAS is een SDE + subsidie aangevraagd en gekregen voor het plaatsen van zonnepanelen. Te 
weten voor 50.000 kWh per jaar een subsidie bedrag van 11,2 euro cent per kWh met een looptijd 
van 15 jaar. Om 50.000 kWh per jaar op te wekken dienen er 170 panelen geplaatst te worden van 

300 Watt piek per stuk.
De zonnepanelen dienen esthetisch passend te zijn bij het SAS gebouw. Daarom is gekozen voor de 

black side zonnepaneel. Deze ziet er goed uit, maar is helaas wel duurder.
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De investering in de aanschaf van de zonnepanelen is €50.000. De opbrengst van de zonnepanelen 
is €7.750 per jaar gebaseerd op 30.000 kWh. De zonnepanelen wekken 50.000kWh aan stroom op. 
Het meerdere kan worden gebruikt voor de warmtepomp (zie hierna bij 2).

b) Warmtepomp
Voor de verwarming van het gebouw is jaarlijks 5.000 m3 gas nodig. Voor het verwarmen van water 
voor de douches en de heet water voorzieningen is jaarlijks 2.000m3 gas nodig. Een warmtepomp 
zal jaarlijks 100% van de warmte voor de verwarming van het gebouw kunnen leveren en 50% van 
de warmte voor de douches en de heet water voorzieningen (helaas geen 100% i.v.m. de benodigde 
hogere watertemperatuur voor de salmonella bestrijding). In totaal een besparing op het gasverbruik 
van 6.000m3. De warmtepomp zal derhalve warmte/energie op moeten wekken dat gelijk is aan 
6.000m3 gas. Een goede warmtepomp heeft hiervoor 12.500 kWh elektriciteit nodig. De 

zonnepanelen voorzien in die behoefte.

De aanschaf van de warmtepomp gaat gepaard met 2 boringen van 100 meter diep. Eén voor het 
oppompen van water en één voor retour. De totale investering bestaat uit:
- Warmtepomp(en)

2 boringen van 100 meter diep
- Besturingssysteem

Aanpassing bestaande verwarmingssysteem 
Installatie

De totale investering bedraagt €27.500.

De jaarlijkse besparing bestaat uit de besparing van 6.000 m3 gas a €0,50 = €3.000. Daar staat 
tegenover dat de jaarlijkse kosten van onderhoud begroot zijn op €1.000. Per saldo een besparing 
van €2.000 per jaar.

c) Wijzigen netaansluitingen van 3 x 80 naar 3 x 160 Ampère

Zoals eerder gemeld heeft SAS op dit moment 2 netaansluitingen van elk 3 x 80 Ampère. De ene 
aansluiting voedt de veldverlichting en de andere voedt het kleedkamergebouw en de 
bestuurskamer/kantine/kinderopvang.

De kosten van opheffing van 1 van de aansluitingen en het wijzigen van de andere aansluiting in een 
3 X 160 Ampere aansluiting bedragen €12.500. Daar staan de volgende besparingen tegenover.
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1. Besparing energiebelasting.
De tariefstaictuur van de energiebelasting kent een degressief verloop. Dat wil zeggen dat het 
tarief halveert voor het verbruik boven de 10.000 kWh. Als gevolg van het feit dat SAS 2 
aansluitingen heeft betaalt SAS over 2 x 10.000 kWh het hoge tarief. Dat heeft een jaarlijkse 

kostenverhoging van €500 tot gevolg.
2. Besparing kosten netbeheer.

De netbeheerkosten van een 3 x 80 Ampere aansluiting bedraagt €1.600 per jaar. De kosten 
van 2 aansluitingen bedragen derhalve €3.200 per jaar. Eén 3 x 160 Ampere aansluiting kost 
€2.400 per jaar. Een overgang naar 1 aansluiting levert een besparing op van €800 per jaar.
De totale besparing bedraagt derhalve €1.300 per jaar.

d) Aanpassen besturingssysteem verwarmingsinstallatie

Het probleem met het besturingssysteem is dat er geen centraal overzicht is om het aan te sturen. 
Bovendien is het erg complex. Een goed besturingssysteem kenmerkt zich doordat op een efficiënte 
en eenvoudige wijze de temperatuur/ ventilatie beheerst en ingesteld kan worden. Bovendien moet 
het besturingssysteem op afstand af te lezen en aan te sturen zijn (bijvoorbeeld wanneer 
voetbaltrainingen als gevolg van vorst niet door gaan moet de verwarming eenvoudig en op afstand 
bijgesteld kunnen worden). Daarnaast moet de gebruiker het verbruik kunnen monitoren, checken en 

bijsturen. Dat is op dit moment niet mogelijk.

De investering in een nieuw besturingssysteem bedraagt €10.000. De jaarlijkse besparing bedraagt 
minimaal €750.

2. Resumé

Om de energie- en kostenbesparingen te realiseren moeten er vier maatregelen worden genomen.
Punt is dat deze maatregelen geld kosten. Gelukkig leveren ze ook geld op waardoor ze zichzelf 

terugbetalen.

De vier maatregelen moeten in zijn geheel en in onderlinge samenhang uitgevoerd worden. Wanneer 
niet alle maatregelen gelijktijdig uit worden gevoerd heeft dat op de andere onderdelen beperkingen 
en/of extra kosten tot gevolg. Hierna volgt een schematisch overzicht van de maatregelen, de kosten 
en de opbrengsten.
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Onderdeel Onderwerp Investering
Opbrengst/besparing 
perjaar___________

a
b
c
d

TOTAAL

Zonnepanelen € 50.000 €7.750
Warmtepomp € 27.500 € 2.000
3 X160 Ampere aansluiting € 12.500 € 1.300
Besturingssysteem installatie € 10.000 €750
Onvoorzien 5% € 5.000 0

€ 105.000 € 11.800

3. Vraag

Aan u de vraag of u;
1. Met ons, het bestuur van de Stichting Sport Accommodatie - ondersteund door het bestuur van de 

voetbalvereniging VAKO - van mening bent dat de voorgestelde maatregelen bijdragen aan 
verduurzaming van de sportbeoefening in de gemeente Tynaario;
Met ons van mening bent dat de voorgestelde maatregelen economisch verantwoord zijn en bij 
kunnen dragen aan het betaalbaar houden van de (voetbal)sport in Vries;
Bereid bent aan de Stichting Sport Accommodatie Sportlaan een lening te willen verstrekken voor 
een totaalbedrag van €105.000.

2.

3.

4. Afsluiting
Uiteraard zijn wij bereid om samen met de heer Lukkien nadere toelichtingen te geven op de in deze brief 

genoemde maatregelen en de daarmee gepaard gaande opbrengsten, c.q. besparingen.

In afwachting van uw reactie verblijf 
namenS'ete-etichtjjng SportAgc^rimodatie Sportlaan,

lé Kaper


