
Paragraaf duurzaamheid



D11.01 In 2018 verbruiken gemeentelijk gebouwen meer duurzaam opgewekte 
energie.
In het coalitieprogramma van de gemeente Veere is duurzaamheid als speerpunt benoemd. De 
gemeentelijke gebouwen dienen daarbij in 2030 energieneutraal te zijn.

Stand van zaken
In 2018 hebben we diverse projecten voor het energieneutraal maken van de gemeentelijke 
gebouwen gerealiseerd. We plaatsten extra zonnepanelen op de daken van het gemeentehuis 
en diverse toiletgebouwen zijn voorzien van zonnepanelen. Er is opdracht gegeven voor de 
plaatsing van zonnepanelen op de Couburg. Een deel van het budget is nog niet uitgegeven 
omdat we nog niet precies helder hebben welke gemeentelijke accommodaties de komende 
jaren worden vernieuwd of gerenoveerd. Zodra daar duidelijk is kunnen we een plan maken 
om alle gebouwen voor 2030 energieneutraal te maken.

11.01 In 2018 leggen we 510 zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis 
voor het opwekken van energie.
Het gemeentehuis is in 2017 afgesloten van gas. De cv-ketels zijn vervangen door een warmtepomp, 
die gebruikt elektriciteit. Ongeveer 50% van de nu door Delta geleverde energie gaan we opwekken 
met deze extra zonnepanelen. In het 3e kwartaal 2017 vragen we SDE+ subside (Stimulering Duurzame 
Energieproductie) aan. Het verkrijgen van subsidie is voorwaarde voor de start van de realisatie. De 
kosten ramen we op € 185.000.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-03-2019 
Niet gestart

Kwaliteit
De plaatsing van zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis is in 2018 voorbereid.
Na het verkrijgen van subsidie is dit werk aanbesteed en gegund. 
We hebben het werk na besluitvorming opgedragen aan Westerbeke elektrische installaties.
Zij hebben de zonnepanelen aangebracht en de meterkast is aangepast. 
Tijd

Geld

11.02 We leggen op het dak van sporthal de Couburg 390 zonnepanelen voor 
het opwekken van energie.
Uit de uitvoeringsagenda maatschappelijk vastgoed blijkt dat sporthal de Couburg in de 2e fase van 
prioriteiten valt en in de toekomst wordt gerenoveerd. Het dak is constructief geschikt voor 
zonnepanelen. Daarom kunnen deze in 2018 al gelegd worden. In het 3e kwartaal 2017 vragen we 
SDE+ subside (Stimulering Duurzame Energieproductie) aan. Het verkrijgen van subsidie is voorwaarde 
voor de start van de realisatie. De kosten ramen we op € 120.000.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

Kwaliteit
Eind 2017 is de beschikking voor SDE+ subsidie ontvangen. 
Het werk is aanbesteed en na besluitvorming gegund en opgedragen aan Switch. 
In de loop van 2018 is de dakconstructie aangepast door het aanbrengen van overstorten voor 
regenwater.
In het 4e kwartaal zijn de zonnepanelen op de dakconstructie aangebracht. 
Tijdens de uitvoering is gebleken dat de meterkast niet meer geschikt was. 
De nieuwe installatie is in gebruik genomen. 
 
Tijd

Geld



11.03 We voorzien drie openbare toiletten in Domburg en Oostkapelle van 
zonnepanelen en sluiten deze af van het gas.
De verwarming van de openbare toiletten draait  nu op gas. 
De gasaansluiting kan vervallen waardoor vastrecht wordt beperkt. De benodigde energie voor 
elektrische verwarming kan worden opgewekt met zonnepanelen. De kosten ramen we op € 25.000.
Startdatum: 01-04-2018 Einddatum: 30-09-2018 
Gestart

Kwaliteit
In 2018 is het plan om deze openbare toiletten te verduurzamen voorbereid.
Het werk is na aanbesteding gegund, de uitvoering is gereed en opgeleverd.
Het gas is afgesloten, het draait volledig op elektriciteit.
De opwekking van energie gebeurt met zonnepanelen.
Tijd

Geld


