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1. Doel agendering:

Beeldvorming (ter informatie)
Oordeelsvorming (ter bespreking)
Besluitvorming x

2. Probleem-/ vraagstelling:
De VRK dient invulling te geven aan duurzaamheid, waarbij recent een extra accent is  
komen te liggen op de landelijke inspanning om het gebruik van gas te verminderen. In 
dit licht wil de VRK nu met spoed invulling geven aan plannen om zonnepanelen te 
plaatsen op twee daken van gebouwen van de VRK.
De kapitaallasten die voortvloeien uit deze investering worden gedekt uit de bezuiniging 
op de energielasten. 

3. Achtergrondinformatie
De gemeenten staan voor de uitdaging de energietransitie vorm te geven, steeds vaker 
benaderen de gemeenten daarbij ook de VRK met vragen over de inspanningen van 
deze gemeenschappelijke regeling. Maar ook directie en medewerkers zelf zijn zeer 
gemotiveerd om de organisatie duurzamer te maken.
Ontwikkelingen op de energiemarkt en op internationaal front maken ook dat van de VRK 
verwacht mag worden dat ze zichtbare stappen neemt op dit vlak. Met het plaatsen van 
zonnepanelen op de daken van de huisvesting Haarlem-Oost en Adrianahoeve, 
Hoofddorp, kan hier invulling aan gegeven worden. 

De directie had aanvankelijk de suggestie gedaan de zonnepanelen te bekostigen uit het 
overschot op de jaarrekening 2021. Op advies van de CBV is geconcludeerd dat de 
investering naar verwachting ook valt te dekken uit de bezuiniging op de energiekosten. 
Wel is daarbij rekening te houden met een veel langere terugverdientijd dan bij 
particuliere huishoudens, gezien de lage tarieven die de VRK als bedrijf betaalt voor 
elektriciteit.

Gezien de stijgende energietarieven zullen de zonnepanelen daarnaast gaan zorgen voor 
‘minder meerkosten’ op deze post. Met de investering wordt daarmee ook inzet gepleegd 
op kostenbesparing en doelmatigheid. 

4. Te nemen besluit:
1. Een krediet te voteren van € 356.000 voor de installatie van zonnepanelen op de 

gebouwen Haarlem-Oost en Adrianahoeve;
2. De kapitaallasten van deze investering te dekken middels een verlaging van 

uitgaven op energie.

In de vergadering genomen besluit:
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