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1 Doel agendering:
Beeldvorming

Oordeelsvorming

x Besluitvorming

2 Vraagstelling:
Op 8 juli 2019 heeft het AB besloten in het kader van duurzaamheid een bestemmingsreserve 
in te stellen voor een bedrag van € 500.000, onder voorwaarde dat besteding pas zou 
plaatsvinden nadat het algemeen bestuur toestemming heeft gegeven voor de nadere 
uitwerking van de plannen. Besloten is dat een dergelijke uitwerking er uiterlijk 1 januari 2021 
dient te liggen.

3 Achtergrondinformatie:
Een groot deel van het gebouwbestand van de VRK is sterk verouderd en de aandacht voor 
duurzaamheid is lang achtergebleven bij die van andere (overheids)organisatie. De VRK als 
maatschappelijke organisatie heeft op dit punt een inhaalslag te maken. De reserve is met dat 
doel ook door het Algemeen Bestuur gevormd.
Er is gezocht naar een manier om te komen tot een inzet van de reserve die zou leiden tot een 
zo groot mogelijk vermindering van de CO2—uitstoot. 
Adviesbureau KWK heeft onderzocht welke duurzaamheidsmaatregelen de VRK kan nemen in 
de diverse gebouwen, kazernes en posten. In de adviesrapporten van KWK, die per gebouw 
zijn opgesteld, staan de maatregelen die de ‘grootste impact’ hebben op verduurzaming. Voor 
de Zijlweg is een apart onderzoek gedaan.  Uit de twee rapporten zijn de maatregelen 
voorgevloeid die zijn weergegeven in bijgaand plan van aanpak. Maatregelen in de post 
Haarlem-Oost zijn al getroffen.

4 Consequenties en risico’s: 
De VRK is voor gebouwen met een status ‘groot verbruik’ bij de wet verplicht om 
energiebesparende maatregelen te nemen (Erkende maatregelenlijst energiebesparing).
Dit geldt voor Haarlem Zijlweg, Hoofddorp Adrianahoeve, Zandvoort Linnaeusstraat en
Velsen ’s Gravenlust. 

De bijgevoegde notitie Inventarisatie maatregelen geeft inzicht in de terugverdientijd van de 
maatregelen. Exact inzicht is daar moeilijk in te geven, omdat de monitoring van 
energieverbruik bij de VRK ook nog in de kinderschoenen staat. Grosse modo wordt voor 
Zijlweg een vermindering van het gasverbruik verwacht van 30%, voor de andere gebouwen 
van 20%. Het gebruik van elektriciteit zal naar verwachting in alle gebouwen zo’n 10% lager 
worden. 

5 Voorstel te nemen besluit:
 Het AB positief te adviseren over het voorstel in te stemmen met de 

duurzaamheidsmaatregelen zoals opgenomen in bijgaand plan van aanpak
 Het AB positief te adviseren over het voorstel in te stemmen met de financiering 

hiervan uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid ad € 500.000 
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4. Vervolgtraject:
Na akkoord kunnen de werkzaamheden in opdracht worden gegeven, conform een 
nadere uitvoeringsplanning. 

5. Bijlagen:
 Plan van aanpak – Bestemmingsreserve Duurzaamheid
 Inventarisatie maatregelen per post

In de vergadering genomen besluit:
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