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Advies
1. De raad via de eerstvolgende begrotingsactualisering voorstellen om krediet beschikbaar te stellen voor de 

rendabele investering in een warmtepompinstallatie op de gemeentewerf ter vervanging van de huidige 
(afgeschreven) cv-ketels, waardoor de gemeentewerf aardgasvrij verwarmd wordt.

2. Vooruitlopend op akkoord door de raad instemmen met het verlenen van opdracht aan de firma Homij 
Technische Installaties BV te Amsterdam voor het plaatsen van de warmtepompinstallatie
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De noodzakelijke vervanging van de cv-ketels in de gemeentewerf anticipeert hierop. De 
ketelvervanging vormt een natuurlijk moment om de gemeentewerf aardgasvrij te maken. Daarmee 
wordt de gemeentewerf het eerste bestaande gemeentelijke gebouw in Huizen dat klaar is voor een 
aardgasvrije toekomst.

Op basis van een haalbaarheidsstudie (zie bijlage 1) heeft een aanbesteding plaatsgevonden. Daarbij 
is de opdracht voorlopig gegund aan de firma Homij Technische Installaties BV te Amsterdam. Zie 
hiervoor het bijgevoegde proces-verbaal van de voorlopige gunning d.d. 23 mei 2019 (bijlage 2).

Klimaatdoelen/energietransitie
Gemeenten hebben een voorbeeldfunctie met betrekking tot het klimaatbeleid. Het landelijke 
(concept-)Klimaatakkoord stelt dat gemeenten uiterlijk in 2040 beschikken over een energieneutrale, 
aardgasvrije vastgoedportefeuille. Voorstellen over hoe Huizen op structurele wijze invulling gaat 
geven aan deze verplichting volgen na definitieve vaststelling van het Klimaatakkoord.

Door de plaatsing van de warmtepompen gaat het aardgasverbruik van de gemeentewerf naar vrijwel 
nul. (Er is alleen nog aardgas nodig voor het tanken van twee gemeentelijke voertuigen en de 
stoomcleaner. Voor beide zaken worden de mogelijkheden van uitfasering onderzocht.) Het 
elektriciteitsverbruik stijgt vanwege de warmtepomp, maar per saldo is sprake van een investering die 
bijdraagt aan CO2-reductie. Bovendien wordt door de al aanwezige zonnepanelen op het dak van de 
gemeentewerf een deel van de elektriciteit zelf duurzaam opgewekt.

Binnenklimaat/comfort
Gelijktijdig met de warmtepompen worden enkele andere verbeteringen gerealiseerd In de kantine en 
keuken wordt een aantal koel- en verwarmingsunits geplaatst, die zorgen voor een prettiger 
binnenklimaat. Daarnaast worden enkele heaters en radiatoren vervangen, wordt waar nodig 
leidingwerk vervangen en wordt de regelinstallatie voor de technische ruimte en het 
gebouwbeheersysteem vernieuwd. Deze maatregelen hangen nauw samen met het goed 
functioneren van de gehele warmtepompinstallatie.

Aanleiding
De cv-ketels in de gemeentewerf zijn verouderd en volgens het meerjarenonderhoudsplan aan 
vervanging toe. Om invulling te geven aan het klimaatbeleid is onderzocht of het haalbaar is de cv- 
ketels te vervangen door een duurzame warmtevoorziening, ter vervanging van verwarming op 
aardgas. Gelet op de relatief beperkte warmtevraag van de gemeentewerf is daarbij ingezet op de 
toepassing van (lucht)warmtepompen.

Kaders
• Meerjarenonderhoudsplan gemeentewerf
• Nota Huizen Klimaatneutraal in 2050 / Milieuprogramma 2016-2020

Alternatieven
Hef plaatsen van nieuwe cv-ketels raden wij af. Dit is zowel vanuit het oogpunt van klimaat als 
financiën geen verstandige keuze.

Argumentatie
Hoewel dit project is benaderd vanuit het klimaatbeleid, levert de plaatsing van een 
warmtepompinstallatie eveneens voordelen op ten aanzien van het binnenklimaat op de 
gemeentewerf en voordelen in financiële zin.
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Per jaar is. voor de komende 5 jaar, het begrotingseffect als volgt:

2019

Voor verdere details wordt verwezen naar de financiële bijlage (bijlage 3)

E. Weyland
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*+ is voordelig effect op begroting 
- is nadelig effect op begroting

2021
€ -1,654

Omgeving
Beleid.

Gemeente Huizen 
-vervoigbiad-

Warmtepompen zijn als object nog niet opgenomen in de afschrijvingstabel van de nota van 
uitgangspunten. Deze dienen te worden toegevoegd met een economische levensduur van 20 jaar. 
Op basis van deze levensduur zijn de afschrijvingslasten berekend. De totale lasten over de totale 
levensduur van het object zijn afgezet tegen de hieruit voortvloeiende lagere verbruikskosten met als 
conclusie dat de hogere afschrijvingslasten worden terugverdiend. Per saldo is er sprake van een 
financieel voordeel over de totale levensduur circa € 36.000, uitgaande van een investering van 
€ 148.280 en te ontvangen subsidie in het kader van de regeling ISDE van circa € 12.000.

Met dit voorstel wordt u gevraagd om in te stemmen met het verlenen van de opdracht, om ervoor te 
zorgen dat de verwarmingsinstallatie voor het komende stookseizoen is opgeleverd. Goedkeuring 
voor hef krediet voor de investering zal via de eerstvolgende begrotingsactualisatie (in oktober) aan de 
raad worden voorgelegd.

2023
€ 1 149

Uitvoering en evaluatie
Na uw besluit verstrekken wij zo snel mogelijk de opdracht en kan het installatiebedrijf starten met de 
werkvoorbereiding.

Bijlagen
1. Notitie “Raming investering- en exploitatiekosten installaties" d.d. 18 maart 2019
2. Voorlopige gunning d.d. 23 mei 2019
3. Financiële bijlage

2022
f I 408

Communicatie
Voorafgaande aan de plaatsing zullen de medewerkers van de gemeentewert worden geïnformeerd 
over de werking van de installatie. Daarnaast zal externe communicatie plaatsvinden, omdat dit de 
eerste bestaande gemeentelijke accommodatie is die voor wat betreft de gebouwverwarming 
aardgasvrij wordt. De wijze waarop stemmen wij af met de betreffende portefciuillehouder.

2020
€ 16.459 €-1.886

Financiën
De investeringskosten voor de warmfepompinstallatie zijn aanzienlijk hoger dan de investeringskosten 
voor het vervangen van de huidige gasketels. Echter, het voordeel is dat de toepassing van 
warmtepompen voor een structurele verlaging van de verbruikskosten zorgt

Begrotingseffect
Jaar
Begrotingseffect


