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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het plaatsen van zonnepanelen op de gemeentewerf 
in Ootmarsum. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten om: 
1. Zonnepanelen te plaatsen op de gemeentewerf te Ootmarsum; 

2. De benodigde investering van € 325.000 inclusief btw te dekken uit de beschikbare middelen 

(programmabudget) voor de ambitie Duurzaam Dinkelland. 

 
Toelichting 
In het coalitieprogramma 2018-2022 van Dinkelland heeft duurzaamheid een prominente rol gekregen: 
duurzame energie, afval, verwijdering asbest en circulair inkopen zijn richtinggevende thema’s in het akkoord. 
Duurzaamheid is een manier van denken die geïntegreerd moet worden in ons hele doen en laten. Dat geldt 
voor de gemeente Dinkelland zelf, voor ondernemers, maatschappelijke organisaties, inwoners en andere 
overheden. De gemeente Dinkelland wil een steentje bijdragen om de gevolgen van de klimaatverandering 
te beperken. 
Met het plaatsen van zonnepanelen wordt uitvoering gegeven aan de ambitie uit het MEP om de gebouwen 
van de gemeente te verduurzamen. De geplande installatie wekt ruim 2,5 keer zoveel energie op dan het 
pand zelf verbruikt. De CO2 reductie van deze hernieuwbare elektriciteit is per jaar 180 ton (vergelijkbaar 
met 1260 keer naar Parijs vliegen en 7% van de CO2 uitstoot gas en elektra van de publieke sector van 
Dinkelland). 
De terugverdientijd van de installatie bedraagt ca. 10 jaar. De totale opbrengst bedraagt ca. € 101.000,--. 
Deze terugverdientijden en bedragen zijn inclusief subsidiebedragen, energiebesparing en kosten voor 
onderhoud, meetdiensten, afschrijvingen en dergelijke. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
  

 



Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 
 

E.M. Grobben 
 

J.G.J. Joosten 


