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Onderwerp 

Aanpak verduurzaming gemeentelijk vastgoed 

Kennisnemen van 

De start en aanpak van de verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. 

Aanleiding 

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2020, heeft u een bedrag van € 500.000 
beschikbaar gesteld voor de versnellingsopgave verduurzaming maatschappelijk 
vastgoed. 
Bij de begrotingsbehandeling op 5 november 2021 hebben wij aan u toegezegd om op 
korte termijn de stand van zaken te geven voor wat betreft de aanpak inzake de 
verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. 

Kernboodschap 

In uw vergadering van 5 november jl. hebben wij u aangegeven dat wij de verduurzaming 
van het gemeentelijk vastgoed langs twee sporen willen aanpakken; te weten een korte 
termijn (start 2022 ) en een lange termijn (2025 en verder) aanpak. Voordat wij u hieronder 
nader informeren over deze routekaart vinden wij het van belang kort in te gaan op de 
ambities, definities en bredere context van de opgave. 

De ambitie met betrekking tot de CO2-reductie vloeit voort uit het klimaatakkoord. De 
opgave is om de CO2-uitstoot in 2030 en 2050 te verminderen met 49% respectievelijk 
95% ten opzichte van het peiljaar 1990. Deze ambitie heeft u ook in Meetbaar Venlo ( de 
indicatoren) vastgelegd. De verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed kan 
daaraan een belangrijke bijdrage leveren. 

Voor de term 'gemeentelijk maatschappelijk vastgoed' hanteren wij de volgende definitie: 
"gebouwen en terreinen in gemeentelijk eigendom met een publieke functie die 
(gedeeltelijk) met publieke middelen worden bekostigd". Dat betekent dat het gaat om 
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gebouwen ten behoeve van sport, cultuur, welzijn, onderwijs, eigen kantoren en overig 
gemeentelijk bezit. Eigendommen van derden zoals onderwijshuisvesting vallen hierbuiten. 

Wettelijk zijn wij verplicht om voor gebouwen met een stroomverbruik vanaf 50.000 
kilowattuur per jaar of gasverbruik vanaf 25.000 m3 per jaar, zoals het stadhuis, De 
Haandert en sporthal Egerbos energiebesparingsmaatregelen te treffen, die volgens het 
Rijk binnen 5 jaar zijn terug te verdienen. Deze maatregelen, zoals het optimaliseren van 
de regeling van de centrale verwarming of het aanbrengen van ledverlichting, staan op de 
zogenaamde lijst met de erkende maatregelen. 
Het plaatsen van zonnepanelen staat nog niet op deze lijst. Maar het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken is voornemens om per 1 juli 2023 zonnepanelen aan de lijst met 
erkende maatregelen toe te voegen. Het verdient aanbeveling om bij de verdere 
verduurzaming hierop te anticiperen en waar mogelijk alvast te starten met het plaatsen 
van zonnepanelen op daken van gemeentepanden. 
Tevens geldt vanaf 2023 het energielabel C als verplichting voor alle kantoorgebouwen in 
Nederland groter dan 100 m2. De kantoorgebouwen van de gemeente Venlo voldoen hier 
reeds aan. Ook bij de behandeling van de Finrap zijn hier door leden van uw Raad vragen 
over gesteld. 

Onze ambitie gaat echter verder dan de wettelijke verplichtingen door de komende jaren 
ook aan de slag te gaan met het treffen van verduurzamingsmaatregelen binnen de 
gemeentelijke kern portefeuille vastgoed met een terugverdientijd van maximaal 10 jaar. 
Tot de kernportefeuille vastgoed worden gerekend gebouwen waarvan zeker is dat deze 
nog lange tijd hun functie voor maatschappelijke doeleinden behouden, in goede conditie 
zijn en worden gehouden en dus niet voortijdig worden gesloopt. Dit betekent dat wij voor 
de bepaling van de kernportefeuille vastgoed ook de uitkomsten van de herijking van het 
beleid voor de gemeenschapsaccommodaties en de opgave voor de sportaccommodaties 
zullen betrekken. 

De verduurzamingsopgave van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed is complex. 
Naast het aanbestedingsrecht en soms het staatssteunrecht heeft de gemeente vaak te 
maken met meerdere ( dak- )eigenaren, meerdere huurders en situaties waar niet de 
gemeente (als eigenaar) maar de huurder (als exploitant of gebruiker) de energienota 
betaalt. U heeft zich eerder uitgesproken om de lagere energielasten ten goede te willen 
laten komen van de betreffende verenigingen en gebruikers. Wij hebben hier nog geen 
eenduidige richting in bepaald, met name ook vanwege de genoemde complexe 
eigendomssituatie en mogelijke ongewenste precedentwerking die van een dergelijke 
generiek voorstel uit zou kunnen gaan. Daarnaast zouden wij ons bijvoorbeeld kunnen 
voorstellen dat de opbrengsten van de lagere energierekening (deels) terugvloeien naar de 
investeerder - de gemeente - om zodoende, bijvoorbeeld via een revolverend fonds, 
andere duurzaamheidsmaatregelen te kunnen financieren. 
Nader onderzoek naar de verschillende situaties zal daarvoor nodig zijn en uiteraard gaan 
wij hierover nader met u in gesprek. 

Routekaart 
Voor de korte termijn met als start 2022 ligt de nadruk op het nemen van de wettelijk 
verplichte erkende maatregelen, en het versneld aanbrengen van led-verlichting op 
sportvelden, het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed en het treffen van 
verduurzamingsmaatregelen met een terugverdientijd van maximaal 10 jaar. 
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Voor de lange termijn 2025-2050 ligt de focus op de verduurzamingsmaatregelen met een 
terugverdientijd van meer dan 10 jaar. Deze investeringen vinden plaats op het moment 
dat groot onderhoud of renovatie van het gebouw aan de orde is en zullen een plek krijgen 
in de Duurzame Meerjarenonderhoudsplannen (DMJOP's) van het gemeentelijk vastgoed. 

Korte termijn maatregelen 

Sportvelden 
Wij gaan de opgave van verduurzaming van sportvelden {led-verlichting) naar voren halen 
ten opzichte van de meerjarenonderhoudsplanning van de sportterreinen. We beginnen 
met de sportvelden die we snel en makkelijk kunnen uitvoeren, of waar verenigingen zelf al 
actief in meedenken. Wij zullen nadrukkelijk met de verenigingen in gesprek gaan om deze 
opgave gezamenlijk op te gaan pakken. 

De versnelling gaan we in 2022 en 2023 uitvoeren op sportvelden die ook in de toekomst 
(op basis van de sportaccommodatievisie) met zekerheid in gebruik blijven. Sportvelden 
die we, in het kader van de sportaccommodatievisie, gaan afstoten of waarvan de 
toekomst onduidelijk is rekenen we niet mee in de versnelde uitvoering van deze opgave. 
Omdat we een aantal sportvelden gaan afstoten is het mogelijk om prioriteiten in het 
MJOP te verschuiven en hiermee deze versnelling financieel mogelijk te maken binnen het 
huidige MJOP. 

Het MJOP wordt in 2022 opnieuw ter vaststelling aan u aangeboden ( conform afspraak). 
Daarin zullen we de wijzigingen (financieel en inhoudelijk) door het versneld uitvoeren van 
led-verlichting verwerken. 

Gebouwen 
Wij willen onze kernportefeuille vastgoed via een integrale aanpak verduurzamen. Dat 
houdt in dat de wettelijk verplichte erkende maatregelen worden getroffen, de daken daar 
waar mogelijk worden voorzien van zonnepanelen en overige verduurzamingsmaatregelen 
worden getroffen die binnen 10 jaar via besparing op de energiekosten kunnen worden 
terugverdiend. 

Om hieraan richting te kunnen geven is het afgelopen jaar een modelaanpak 
verduurzaming vastgoed door de gemeente Venlo in samenwerking met een externe 
partner ontwikkeld. Deze model aanpak is getoetst aan een tweetal gemeentepanden, het 
cultureel centrum De Hamar en de Brede Maatschappelijke Voorziening De Vilgaard. De 
te nemen erkende maatregelen en het plaatsen van zonnepanelen en de geraamde 
investeringskosten daarvan, zijn in beeld gebracht. 

Wij zijn voornemens om in 2022 te starten met de pilot cultureel centrum De Hamar en het 
kleedgebouw van SV Velden. De geraamde kosten voor het aanbrengen van 
zonnepanelen op beide daken ligt onder de Europese aanbestedingsgrens(€ 214.000) 
waardoor aanbesteding kan plaats vinden via de - snellere - route van openbare 
aanbesteding in plaats van de uitgebreidere Europese aanbesteding. Voor beide 
gebouwen is SDE++ subsidie toegekend. Recent heeft met een bestuurlijke 
vertegenwoordiging van het cultureel centrum De Hamar een uitgebreid overleg over de 
verduurzaming van het gebouw plaatsgevonden. 
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Met deze pilot wordt ervaring opgedaan, zoals het opstellen van het programma van eisen, 
dat bruikbaar is voor de Europese aanbesteding van de volgende groep van gebouwen 
waaronder BMV De Vilgaard en Poppodium Grenswerk. 

De keuze voor deze pilots is o.a. omdat deze gebouwen redelijkerwijs snel en gemakkelijk 
zijn te verduurzamen. 

Voor de verdere uitrol van de uitvoering van de verduurzaming van het gemeentelijk 
maatschappelijk vastgoed wordt vanuit diverse interne disciplines een projectteam 
ingericht dat voor specifieke expertise en/of uitvoering een beroep kan doen op externen. 

2022 : 2025 
1e casus vast9el 
Cultureel centrum 
De Hamar + kleed: 
gebouw SV Velden 

3e casus vastgoed 
MV De Vilgaard 
en Poppodium 
Grenswerk 

4e casus vastgoed 5e casus vastgoed 6e casus vastgoed 
(meerdere gebouwen) (meerdere gebouwen) (meerdere gebouwen) 
Europese aanbesteding Europese aanbesteding Europese aanbesteding 
(> €214.000) (>€214.000) [>€214.000) 

0p%%bare aanbesteding Europese aanbesteding 
(<€214.000) (€214.000) 

I EIJ IEE 

2° casus 
ledverlichting/lichtmasten sportvelden 

uitvoering programma Duurzame Meer)arenOnderhoudsPlannen 
(gebouw is toekomstbestendig èn op moment van groot onderhoud/renovatie vindt transitie naar q@loos plaats, evt. aansluiting op warmtenet) 

1. voorbereiding aanbrengen zonnepanelen {kernportefeuille vastgoed intl, sportaccommodaties] 
2. voorbereiding uitvoering van verplichte erkende verduurzamingsmaatregelen [22 gebouwen] 
3. voorbereiding uitvoering maatregelen met terugverdientijd $ 10 jaar (kernportefeuille vastgoed incl. 

sportaccommodaties] 
apart traject gebiedsontwikkeling/verduurzaming maatschappelijk vastgoed Hagerhof-Oost 

(warmtenet 2028) 

Figuur 1: Routekaart Venlo 

Financiële aspecten 
Bij de besteding van het jaarrekeningresultaat 2020 is een bedrag beschikbaar gesteld van 
€ 500.000,=. Hiermee zal in eerste instantie de onrendabele top worden afgedekt voor de 
korte termijn maatregelen m.b.t. de verduurzaming van de gebouwen zoals in de 
routekaart beschreven. Indien uit de voorbereidingen blijkt dat dit bedrag niet toereikend 
zal zijn, zullen wij u een nader voorstel doen. Tevens zullen wij bij de kadernota een 
meerjarig perspectief aanreiken voor de verduurzamingsopgaven voor de komende jaren. 

Vanaf medio 2022 tot medio 2024 stelt het rijk in drie tranches€ 340 miljoen subsidie 
beschikbaar voor energiebesparende maatregelen aan zorginstellingen, sportorganisaties, 
overheden en scholen. Dit zal in een programma i.c. subsidieregeling worden uitgewerkt. 
Mogelijk kan hiermee alvast een (klein) gedeelte van de onrendabele top van 
verduurzamingsmaatregelen worden bekostigd. Kansen voor Venlo zullen in acht worden 
genomen. 

Communicatie 

De verenigingen en gebruikers van de accommodaties waar wij in 2022 met de 
verduurzaming starten worden geïnformeerd over de verdere aanpak. 
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Bij de uitrol van de routekaart wordt het gesprek met de betreffende verenigingen en 
gebruikers van ons gemeentelijk maatschappelijk vastgoed aangegaan over hun verdere 
wensen bij de aanpak van de verduurzaming. De relevante subsidiebronnen zullen wij voor 
hen in kaart brengen voor het geval zij zelf aan de slag willen gaan met de verduurzaming. 
Ook houden wij u regelmatig op de hoogte van de vorderingen van de 
verduurzamingsopgave. 

Vervolgprocedure raad 

Wij zullen u over de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed tweejaarlijks middels 
een raadsinformatiebrief informeren, naast de informatie binnen de reguliere Planning en 
Control cyclus. 

Burgemeester en wetho 
de secret is de burgemeester 

Bijlagen 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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