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Beantwoording technische vragen

Vergadering Commissievergadering Datum 18-jan-21

Vragensteller 1 Bert Ruitenberg van het CDA

Vragensteller 2 Luco Nijkamp van de Christen Unie

Vragensteller 3 Leander Broere van de PvdA

Agendapunt/onderwerp Agendapunt 5, Energieplan gemeentelijke gebouwen 2021 - 2025

Eenheid Openbare Ruimte

Contactpersoon Gerben Stokvis

Contactgegevens g.stokvis@dalfsen.nl

0529 - 488 247 / 06 13 74 68 83

Vraag CDA

1. Wie maakt er gebruik van het gebouw op begraafplaats Nieuwleusen, waarvoor en hoe intensief 
wordt het gebruikt? 

Antwoord: Het gebouw op de begraafplaats Nieuwleusen wordt dagelijks gebruikt door de (meestal 
twee) beheerders van de begraafplaats. Het gebouw is voorzien van een kantoortje/schaftruimte, 
toilet, douche en een stallingruimte voor materieel. De beheerders starten en eindigen de werkdag 
in het gebouw, gebruiken er de schaftpauzes en tevens kleedt de beheerder zich om voor en na een 
begrafenis en kan zich douchen als dat nodig of gewenst is. 

Vragen Christen Unie

1. In totaal word € 164.000 ten laste gebracht van de voorziening groot onderhoud gebouwen. Wat is 
de hoogte van deze voorziening en is er na onttrekking van dit bedrag nog voldoende voor de 
komende (zeg 10) jaren voor gepland onderhoud?

Antwoord: De stand van de voorziening groot onderhoud gebouwen was € 1.038.356 op 31 
december 2020. De  specifiek benoemde werkzaamheden in het voorstel waren reeds opgenomen in 
de meerjarenplanning. De uitvoering hiervan wordt nu in andere jaren gepland dan in eerste 
instantie gedacht. Dat betekent dat na de onttrekking van € 164.000 de voorziening nog voldoende 
middelen bevat om het groot onderhoud in de komende jaren te kunnen uitvoeren en betalen.

2. In voorstel 2e wordt gesproken over het deels dekken van de kosten uit verlaging van 
energiekosten. Is dit het deel wat in de tabel concreet wordt genoemd? (in 2025 het bedrag van 
€31.010). Als dit zo is, moet dan dit bedrag niet worden vermeld bij het genoemde besluitpunt? Dan 
is het eenduidig in de perspectiefnota te verwerken (evenals dit bij de kosten gebeurt).

Antwoord: De aanname klopt. De besparingen betreft verwachte lagere energiekosten en 
subsidiebijdragen en lopen op van € 1.300 in 2022 naar € 31.010 in 2025. De financiële effecten 
worden bij de 1e Berap van 2021 en de PPN 2022-2025 verwerkt. Hierdoor is dit niet apart benoemd.

3. Zijn er mogelijkheden voor windenergie (b.v. bij brandweerkazerne Nieuwleusen?

De mogelijkheid voor windenergie is niet opgenomen in één van de maatwerkrapporten van de 
gebouwen. Het plaatsen van windenergie bij bijvoorbeeld de brandweerkazerne en gemeentewerf in 
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Nieuwleusen zou nader moeten worden onderzocht. Hierbij speelt punt 6 uit het afwegingskader: 
"Maatregelen die (grote) impact hebben op de omgeving" ook een rol.

Vraag PvdA

1. De tabel "Verschil lasten en besparingen periode 2021-2025" in het RVS loopt maar tot 2025. Als je 
dat doortrekt over de komende (zeg 20) jaar wat is dan het beeld?

Antwoord: De in tabel 2e opgenomen besparingen zijn gebaseerd op de huidige kennis over 
energietarieven en subsidies. Het beeld voor de jaren na 2025 is dat het voordeel van -/- € 6.210 per 
jaar blijft doorlopen.


