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AMENDEMENT

Verstandig ipvesteren is duurzamer

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op dinsdag 14 maart 2023 voor de bespreking van
het voorstel "Beschikbaar stellen van lnvesteringskredieten verduurzaming maatschappelijk vastgoed"

Besluit het voorgestelde raadsbesluit als volgt te wijzigen.

Uit de voorgestelde investeringen al die investeringen te schrappen die een terugverdientijd hebben van
meer dan 22 jaar. Dit geld toe te kennen aan een reservering voor het versneld aanleggen van
zonnepanelen op daken van maatschappelijk vastgoed. Dat kan vastgoed zijn in gemeentehanden, of van
andere partners in de stad die aan deze plaatsing mee willen werken (scholen, gesubsidieerde
instellingen etc.).

Concreet worden de volgende maatregelen geschrapt:
Zonnepanelen op de Sportboulevard — terugverdientijd 24 jaar. Kennelijk is het gebouw niet heel geschikt
voor de plaatsing van zonnepanelen;
Aansluiting van de Sportboulevard op het warmtenet — terugverdientijd 189 jaar;
De maatregelen voor het Koetshuis Weizigt — terugverdientijd 47 jaar.

Toelichting:

Het totale bedrag aan vesteringen dat zo beschikbaar komt voor toevoeging aan de reserve voor
versneld aanleggen van zonnepanelen is circa 2,3 miljoen euro.

Uitgaande van een zeer pessimistische inschatting van de terugverdientijd- van zonnepanelen van 10 jaar,
kan hiermee een jaarlijkse energiebesparing worden bereikt van 230.000 euro. Dit terwijI door de niet
efficiente investeringen te schrappen 62.000 minder bespaard wordt. Netto voordeel dus een extra
energiebesparing van minimaal 168.000 per jaar.

Door een kortere gemiddelde terugverdientijd versterken we het vliegwiel effect van het revolverend
fonds, waardoor we nog veel meer kunnen besparen. Beter voor het klimaat en beter voor onze begroting.

Een extra toelichting verdient nog de aansluiting op het warmtenet van de Sportboulevard die in 189 jaar
terug verdiend zou kunnen worden. Wie zeer optimistisch is geeft dit gebouw nog 50 jaar. Dat betekent
dat we om iets minder dan 68.000 euro (in constante prijzen) te besparen we 327.804 euro uit gaan
geven. Als we naar het echte rendement van deze investering over een periode van 189 jaar gaan kijken,
dan moeten we die 68.000 besparing afzetten tegen het bedrag dat we over 189 jaar zouden hebben als
we het bedrag van 327.804 niet uit zouden geven maar zouden beleggen tegen een zeer pessimistisch
gerekend rendement van reeel 2% per jaar. Dan zouden we na 189 jaar een bedrag hebben van ruim
13,8 miljoen euro. Let wel, tegen de prijzen van nu.

Ronald Portier
SP Dordrecht
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