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Advies
Besluiten om de raad middels begrotingsactualisering te verzoeken het investeringskrediet voor het plaatsen van 
een warmtepompinstallatie op de gemeentewerf te verhogen met een bedrag van € 19.260,- exclusief btw voor 
verzwaring van de elektriciteitsaansluiting voor de gemeentewerf. De kosten hiervan kunnen worden gedekt uit de 
lopende begroting.
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Toelichting:

Voor het netwerkqedeelte waren de kosten van de verzwaring nog niet bekend. Omdat deze kosten 
veelal beperkt zijn, zijn deze niet als zodanig begroot. Op basis van de bijgevoegde aanbieding van 
netbeheerder Liander vallen deze kosten voor de gemeentewerf echter relatief hoog uit: eenmalig 
€ 19.260,- exclusief btw. Het is met name de lengte van leidingtracé (250 meter) dat de hoogte van 
het bedrag bepaalt.

Voor de nieuwe installatie is een verzwaring van de elektriciteitsaansluiting noodzakelijk, waarbij 
recentelijk is gebleken dat hiervoor een kabeltracé van 250 meter nodig is. Deze notitie bevat een 
dekkingsvoorstel voor de meerkosten voor dit tracé.

Wij stellen daarom voor om te kiezen voor de toekomstbestendige variant, waarbij de verzwaring in 
één stap inspeelt op zowel de warmtepompinstallatie als het opladen van voertuigen.

Voorgesteld wordt om middels de eerstvolgende begrotingsactualisering het investeringskrediet te 
verhogen met het genoemde bedrag van € 19.260,-. Gelet op de gehanteerde afschrijvingstermijn van 
20 jaar voor de warmtepompen leidt dit tot een extra structurele last van € 963,- per jaar.

Alternatieven
De verzwaring is zonder meer noodzakelijk voor de warmtepompinstallatie. Een alternatief is om geen 
rekening te houden met het opladen van elektrische voertuigen in de toekomst. De verzwaring kan 
daardoor mogelijk een maat kleiner worden uitgevoerd. Echter, het leidingtracé inclusief graafwerk 
blijft ook in die variant nodig, wat slechts tot een minimale beperking van de kosten leidt. Bovendien is 
in die variant een nieuwe aanvraag bij netbeheerder Liander nodig, wat voor vertraging in het project 
zorgt. Dat zou een risico kunnen vormen voorde verleende ISDE-subsidie (Investeringssubsidie 
Duurzame Energie) van € 11.400,-, waarbij als voorwaarde is gesteld dat de installatie op 10 oktober 
a.s. in gebruik moet zijn genomen. (Een verzoek tot uitstel is overigens zekerheidshalve al wel 
ingediend).

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

Aanleiding
Op 19 juni 2019 besloot uw college om krediet beschikbaar te stellen voor het investeren in een 
warmtepompinstallatie op de gemeentewerf ter vervanging van de huidige (afgeschreven) cv-ketels, 
waardoor de gemeentewerf aardgasvrij verwarmd wordt. Zie hiervoor bijlage 1. Dit werk kan worden 
opgevat als pilot voor de gemeente, het is namelijk het eerste bestaande gemeentelijke gebouw dat 
aardgasvrij wordt gemaakt.

Argumentatie
Tegenover het wegvallen van het aardgasverbruik staat een hoger elektriciteitsgebruik, wat een 
zwaardere elektriciteitsaansluiting voor de gemeentewerf noodzakelijk maakt. In de opdracht aan de 
installateur is daarom een verzwaring van de aansluiting opgenomen, voor zover het om de 
aansluiting in het gebouw gaat. Bij de capaciteitsbepaling is tegelijkertijd ingespeeld op het kunnen 
opladen van gemeentelijke elektrische bedrijfsvoertuigen, een ontwikkeling die voor de komende jaren 
wordt voorzien.

Financiën
Bij uw besluit om te investeren in de warmtepompen werd uitgegaan van een financieel voordeel over 
de totale levensduur circa € 36.000,-. Door de nu bijkomende kosten van € 19.260,- is nog altijd 
sprake van een financieel voordeel, maar dit voordeel wordt kleiner.



Zaak- en documentnummer: Ja / D.1070061

Ontvangstdatum:  - Verzenddatum:

-3-

E. Weyland

Wij stellen voor om deze lasten te dekken door een bedrag van € 963,- structureel over te boeken 
vanaf kostenplaats 9617031 Afdelingskosten Openbare Werken / Wijkbeheer en Service.

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Omgeving
Beleid,

Bijlagen
1. Collegebesluit d.d. 19 juni 2019 realisatie warmtepompen gemeentewerf
2. Aanbieding Liander met prijsopgave verzwaring aansluiting

Communicatie 
Niet van toepassing.

Uitvoering en evaluatie
Na uw besluit wordt opdracht verleend aan Liander en worden de werkzaamheden zo spoedig 
mogelijk in gang gezet.


