
Geacht bestuur, 

Op 19 januari 2021 besloot u het krediet voor de herbouw voor de kaploods van steunpunt Alteveer te 
verhogen. We hebben daarbij toegezegd een tweetal resterende vragen schriftelijk te beantwoorden. 
Die vragen gaan over het waarom van:

1. de keuze voor een warmtepomp als energievoorziening, mede in het licht van het beoogde 
gebruik van het gebouw;

2. een voor zonnepanelen geschikte dakconstructie.

In aanvulling op de beantwoording van de schriftelijke vragen hierover berichten wij u het volgende. 

Ad 1
De verwarmingsinstallatie met een warmtepomp is zover gereed dat het als voorziening op het 
moment van dit schrijven nagenoeg functioneel is. De keuze daarvoor is daarmee in feite 
onomkeerbaar. De keuze is gemaakt als een duurzame klimaatvoorziening en gerechtvaardigd met 
het oog op het gebruik van het gebouw voor onderhoudsmedewerkers van ons waterschap en als 
werk-, ontvangst- en vergaderruimte op locatie. 

Ad 2
Steunpunt Alteveer is opgenomen als één van de mogelijke locaties voor plaatsing van zonnepanelen 
waarvoor u, ook in uw vergadering van 19 januari jl., (afzonderlijk) krediet hebt beschikbaar gesteld. 
De positionering van het nieuwe gebouw is daarbij beoordeeld als voldoende geschikt en efficiënt uit 
oogpunt van energieopbrengst en daarmee passend bij onze doelstellingen op het gebied van 
duurzaamheid en energieneutraliteit. Uit een controleberekening is gebleken dat de ontworpen 
dakconstructie geschikt is voor het volledig beleggen met zonnepanelen. De beoogde installatie maakt 
geen deel uit van de opdracht voor herbouw. In december van 2020 is in het kader van de regeling 
SDE++ subsidie aangevraagd voor deze installatie. Bij toekenning is het te ontvangen subsidiebedrag 
over 15 jaar ongeveer gelijk aan het investeringsbedrag voor de installatie. Het elektriciteitsverbruik 
van de warmtepomp kan deels duurzaam worden opgewekt met de beoogde installatie.
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We gaan ervan uit u voldoende te hebben geïnformeerd.

Het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris de dijkgraaf

E. de Kruijk D.S. Schoonman 


