
 

Nummer Omschrijving ombuiging Taakveld Team Betrokken ambtenaar 
56  Energiezuinige gemeente 0.4 Overhead DVL Leila Tak / Eric Monster 
     
Budget Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht S/I en termijn realiseerbaarheid Wettelijk Portefeuillehouder 
€ 57.000 Nee S – Middellange termijn Nee Aart-Jan Moerkerke 
     
  Omvang ombuiging  Ambtelijk opdrachtgever 
  € 10.000  Monique Reeuwijk 

Inhoud 
ombuiging 

Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd? 
 
In 2020 is de energie weer aanbesteed, effectief voor 2021 en verder. Daarnaast is in 2020 met de leverancier van de systemen voor 
het licht en voor de temperatuur een lichtplan en temperatuurplan opgesteld en doorgevoerd om verder energie te besparen. 
Niettemin zijn verdere besparingen op het energieverbruik mogelijk.  
 
In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. Deze richtlijn heeft tot doel om minder energie te verbruiken in 
Europa. Daartoe bevat de richtlijn verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven. In dit kader is voor de gemeente Papendrecht eind 
2020, begin 2021 een verplichte EED-audit uitgevoerd, hetgeen heeft geleid tot een EED Ondernemingsrapport en een EED 
Vestigingsrapport voor het gemeentehuis. Het Vestigingsrapport is als bijlage bij deze ombuiging toegevoegd. In dit rapport is op 
bladzijde 36 een tabel met 17 maatregelen vermeld om te komen tot een uiteindelijke mogelijke jaarlijkse besparing van ruim € 12.000 
in vijf jaar tijd. Voor deze ombuiging wordt met een omvang van € 10.000 gewerkt, omdat de in het rapport genoemde besparingen zijn 
geschat. Tegenover deze besparingen staan investeringskosten van in totaal € 70.000. Om te voldoen aan de EED-richtlijnen wordt de 
gemeente geacht deze maatregelen uit te voeren. Dit is derhalve een plicht, geen keuze.  
 
Een besparing is in 2021 al gerealiseerd door uitvoering te geven aan de volgende maatregel:  
De realisatie van elektrische laadpalen.  
Team Handhaving maakt gebruik van 2 leasevoertuigen. Het contract loopt dit jaar af. Er zijn inmiddels nieuwe auto's besteld via een 
leasecontract. We schakelen over naar elektrisch rijden. In 2021 zijn daarvoor laadpalen aan de achterzijde van het gemeentehuis 
gerealiseerd, waarvan de investeringskosten van maximaal € 10.000 in het budget Duurzaamheid worden opgevangen. Dit leidt tot een 
besparing op brandstofkosten.  
 
Indien hiertoe wordt besloten zouden o.b.v. de begroting 2021 de volgende besparingen gerealiseerd kunnen worden. 



2022: € 10.000 
2023: € 10.000 
2024: € 10.000 
2025: € 10.000 
 

Effect 
ombuiging 

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging is. Wat gaat er niet meer, minder of anders? 
 
Er wordt met het uitvoering geven aan deze maatregelen beter omgegaan met energie, hetgeen leidt tot lagere energielasten en 
daarmee een kleinere CO2-footprint. 
 

Effect 
personeel 

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging voor het personeel is: 
 
Van alle voorgestelde te nemen maatregelen zijn de volgende effecten voor het personeel:  

- Het voelt minder snel te koud aan doordat er betere afstemming is tussen de buitentemperatuur en de gewenste 
binnentemperatuur; 

- Frisdrank wordt niet meer gefaciliteerd met een frisdrankautomaat (overigens ook niet anderszins). 
  

Reikwijdte 
effect 

Beschrijf hier of en in welke mate de ombuiging effect heeft op andere ombuigingen of taken van de gemeente: 
 
Deze ombuiging heeft geen effect op andere ombuigingen of taken van de gemeente.  
 

Snelheid 
herstel in 
betere tijden 

Kan de ombuiging snel teniet worden gedaan als er financieel betere tijden aanbreken voor de gemeente? Zo ja op welke termijn? 
 
Ja, per direct.  
 

Trends en 
ontwikkelingen 

Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken: 
 
Het verlagen van het energieverbruik raakt het duurzaam en op verantwoorde wijze omgaan met de beschikbare energie.  
 

Realisatie Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren? 
 
Met het doorvoeren van deze ombuiging zijn investeringskosten gemoeid. Dekking voor de investeringskosten wordt gevonden in het 
overhevelen van het restantbudget Duurzaamheid van 2020 naar 2021. Hiertoe wordt separaat een overhevelingsbudget gedaan. 



waarbij gerefereerd wordt aan deze ombuiging. Alle in het Vestigingsrapport genoemde maatregelen worden in 2021 uitgevoerd, 
waardoor de besparing van € 10.000 in 2022 al effectief is. 
 

 


