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ONDERWERP
Kredietaanvraag zonnepanelen op rwzi locaties

VOORSTEL
1. Aanschaffen en plaatsen van zonnepanelen op acht rwzi locaties en hiervoor een krediet van  

€ 3.800.000 beschikbaar stellen.
2. Voor de voorbereiding van de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen op de volgende groep 

potentiele locaties van het waterschap een voorbereidingskrediet beschikbaar stellen van 
€ 250.000.

3. Als gevolg van intensivering en implementatie van het energiebeleid - waaronder de  
werkzaamheden voor energiemanagement en het beheer en onderhoud van zonnepanelen - de 
formatie uitbreiden met 1 fte.

SAMENVATTING
WDODelta streeft er naar om energieneutraal te zijn in 2025. In uw vergadering van 18 september jl 
heeft u ingestemd om in de begroting 2019 en meerjarenbegroting 2019 - 2022 op te nemen de 
aanschaf, plaatsing en voorbereiding van zonnepanelen op daken en rwzi locaties. In dit 
bestuursvoorstel wordt voor 8 rwzi locaties, respectievelijk: Smilde, Beilen, Vollenhove, Hessenpoort, 
Spoolde, Genemuiden, Kampen en Meppel een uitvoeringskrediet van € 3.800.000 aangevraagd. 
Deze zonnepanelen leveren een productie van ca. 3,75 mln. kWh groene elektriciteit en een bijdrage 
aan de doelstelling ‘energieneutraal’ van ca. 14%. 
Voor de planontwikkeling en voorbereidingsactiviteiten van de volgende groep (rwzi locaties) wordt 
een voorbereidingskrediet van € 250.000 gevraagd.

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN 

Uitvoeringskrediet en voorbereidingskrediet
Streven naar energieneutraal in 2025 is één van de sporen van duurzaamDOEN.
In uw vergadering van 18 september 2018 heeft ubesloten om in de begroting 2019 en in de 
meerjarenraming 2019-2022 financiële middelen op te nemen voor de aanschaf en plaatsing van 
zonnepanelen op rwzi locaties. In dit voorstel wordt voor acht rwzi locaties (terreinen en daken) 
uitvoeringskrediet aangevraagd. Daarnaast wordt een voorbereidingskrediet gevraagd voor de 
planontwikkeling, het doorlopen van de vergunningprocedures en voorbereiding van 
subsidieaanvragen voor de volgende groep rwzi locaties.

Maximale bijdrage aan energieneutraal 2025
In uw vergadering van 18 september werd gekozen voor een werkwijze voor een maximale bijdrage 
aan energieneutraal 2025. Dat houdt in realisatieprojecten voorbereiden en aanbieden voor 
krediettoekenning en daarnaast zoveel mogelijk gebruik maken van de beschikbare 
subsidievoorziening (SDE Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie). Daardoor wordt het 
realisatietempo om energieneutraal te worden minder afhankelijk van verstrekte subsidies. Subsidies 
worden aangevraagd om een terugverdientijd van rond 10 jaar te hebben, maar zijn dus niet alles 
bepalend voor de route om energieneutraal te worden in 2025.
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Subsidieaanvragen rwzi locaties
Afgelopen maanden zijn plannen uitgewerkt voor acht rwzi-terreinen en zijn de 
omgevingsvergunningen aangevraagd. In maart 2019 worden subsidieaanvragen (SDE) van de dan 
vergunde locaties ingediend bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en in oktober 2019 
voor de volgende locaties. De resultaten van de aanvragen worden in mei/juni en in december 
verwacht; u wordt geïnformeerd over de uitkomst.

Vervolgproces
Na instemming met het kredietvoorstel en zodra de vergunningen afgegeven zijn gaat het 
aanbestedingstraject van start. De plaatsing van de zonnepanelen wordt verwacht vanaf derde 
kwartaal 2019. Daarnaast start de planontwikkeling (vergunningen, bestemmingsplanwijzing, e.d.) 
voor de volgende groep rzwi locaties. Plaatsing daarvan zal starten in 2020.

OMGEVING EN PARTNERS
De noodzakelijke omgevingsvergunningen voor de beoogde locaties zijn verleend of in behandeling. 
De zonnepanelen worden geplaatst op eigen assets (rzwi-terreinen en daken). Waar nodig worden ze 
in het landschap ingepast. Met een persbericht wordt gecommuniceerd over deze maatregelen om 
energieneutraal te worden.

FINANCIËN
 Uitvoeringskrediet (beslispunt 1) 

  Uitvoeringskrediet 2019/2020 Voorstel Meerjarenraming 
2019-2022

Benodigd krediet (bruto) 2019 en 2020 3.800.000 Jaarschijf 2019
€ 2.600.000

Jaarschijf 2020
€ 1.200.000

Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)

Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1) 2020 en deels 2021 2020 en deels 2021

Tabel jaarlijkse exploitatie
Kapitaallasten (op basis van 15 jaar afschrijving)  324.000  350.000

Overige exploitatiekosten (beheren en onderhouden)    76.000    76.000

Exploitatiebaten:  
Energieopbrengst 
SDE subsidie

 434.000
   99.000

450.000
  311.000 

Exploitatievoordeel  incl. SDE jaarlijks 
Exploitatievoordeel excl. SDE jaarlijks 

 133.000
  34.000

  335.000
   24.000

Het verschil in positief resultaat met de meerjarenraming 2019-2022 wordt veroorzaakt door een 
ongunstiger SDE regeling voor 2019. Ook tekenen we naar verwachting in op een lager 
subsidiebedrag. Bij intekening op een hoger subsidiebedrag bestaat een groter risico dat de aanvraag 
geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen. Tegenover de lagere subsidie staat dat de aanschaf van 
panelen goedkoper lijkt te worden. 
Het huidige bedrag voor vermeden energiekosten van € 434.000 is gebaseerd op een nauwkeuriger 
energiebalans per locatie. Bij toekenning van SDE subsidie bedraagt het jaarlijks exploitatievoordeel 
€ 133.000 en de terugverdientijd 9,8 jaar. Bij géén SDE toekenning is het jaarlijks exploitatievoordeel € 
34.000 en de terugverdientijd 13,2 jaar. De werkelijkheid zal er naar verwachting tussen in liggen. 
De gegarandeerde gebruiksduur van zonnepanelen bedraagt tenminste 25 jaar. Daardoor zal het 
financieel voordeel met het doorlopen van de jaren toenemen.
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 Voorbereidingskrediet 2019-2020 (beslispunt 2) 
De voorbereidingen voor de aanschaf en plaatsing zonnepanelen in 2020 op de volgende groep 
(rwzi)locaties worden gestart. Voorgesteld wordt een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van 
€ 250.000, bestemd voor planontwikkeling, doorlopen van vergunningprocedures en 
subsidieaanvraag. 

 Voorbereidingskrediet 2019/2020 Voorstel Meerjarenraming 
2019-2022

Benodigd krediet (bruto)  250.000  250.000

Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)

Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1) 2021 2021

Jaarlijkse kapitaallasten  21.217  21.217

Jaarlijkse overige exploitatiekosten (-baten)

Jaarlijkse exploitatielasten  21.217  21.217

De kapitaallasten van de voorbereidingswerkzaamheden zullen in exploitatie worden genomen in het 
jaar na plaatsing van de zonnepanelen. Na plaatsing van deze zonnepanelen wordt de jaarlijkse 
opbrengst van de investering en de subsidie-inkomsten meegenomen, en ontstaat er een jaarlijks 
exploitatievoordeel. 

 Uitbreiding formatie (beslispunt 3) 
Op termijn streven we naar ongeveer 40.000 panelen op daken en rwzi locaties. Dat brengt beheer- 
en onderhoudstaken met zich mee waarvoor de huidige formatie geen ruimte biedt. Het verzoek is om 
de formatie hiertoe met 1 fte uit te breiden.
De kosten voor het beheer en onderhoud zijn reeds meegerekend in het jaarlijkse exploitatievoordeel.
Het beheer omvat administratief en financieel beheer en het contractbeheer. Bij zonnepanelen gaat 
het per jaar, per object om een groot aantal terugkerende administratieve/financiële activiteiten, o.m.: 
subsidies aanvragen en beheren, rapportages stroomopbrengst genereren, factuurcontroles, ‘gereed 
meldingen’ en groen-certificaten verkrijgen en beheren, aansluitingenregister bijhouden, 
contractmanagement, data-analyses verbruik en opwekking interpreteren en maatregelen nemen, 
aansturen en coördinatie van deze energiebeheersactiviteiten.
Het technisch onderhoud van de panelen en de installaties wordt uitbesteed aan een specialistisch 
bedrijf maar wordt intern aangestuurd.

RISICO’s
 
 Onzekerheidsmarge
Bij de projectramingen (SSK) is rekening gehouden met een post financiële reserveringen in totaal 
15% voor tegenvallers bij de aanbestedingen en bij de installatiewerkzaamheden.

 Capaciteit netwerk 
Normaal gesproken vormt de capaciteit van het netwerk geen beperkende factor bij de 
planontwikkeling en de realisatie. Uit recente (januari/februari) informatie van netbeheerder Enexis 
over hun voorzieningengebied komt naar voren dat de belasting van het netwerk in snel tempo een rol 
speelt, en dat dit kan leiden tot (tijdelijke) knelpunten in de transportcapaciteit. In principe kan dit 
gevolgen hebben voor het tempo waarin onze plannen gerealiseerd kunnen worden.
Het gaat bij de voorgestelde plannen op rwzi locaties om duurzaam elektriciteit opwekken en 
verbruiken op de eigen rwzi-installaties, waardoor terug levering van elektriciteit op beperkte schaal 
zal plaatsvinden. Op grond van intensief contact met de RVO en Enexis bepalen we de specifieke 
realisatievolgorde van de plannen om zo de problematiek van de transportcapaciteit voor te kunnen 
zijn. In dat verband wordt ook verkend welke innovatieve oplossingen geboden kunnen worden 
(weliswaar op langere termijn) door de vorming van waterstof met duurzaam opgewekte elektriciteit.
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 Toekomstige uitbreiding rwzi-installaties
Er is nagegaan voor de locaties of er op korte of langere termijn sprake is van uitbreidings- of 
wijzigingsplannen. Dit is niet het geval.

TOELICHTING

 Rwzi locaties
Er zijn voor 8 rwzi locaties (Smilde, Beilen, Vollenhove, Hessenpoort, Genemuiden, Kampen en 
Meppel) plannen uitgewerkt om op de terreinen en daken van bedrijfsgebouwen zonnepanelen te 
plaatsen. Deze 8 locaties kunnen in totaal ca. 3,75 mln. kWh duurzaam elektriciteit opwekken dat voor 
ongeveer 14% bijdraagt aan de totaal opgave (25-27 mln. kWh) om energieneutraal te worden in 
2025.

BIJLAGEN
nvt

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de dijkgraaf,
ir. E. de Kruijk ir. H.H.G. Dijk

   


