
VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 16 
11ini01587 
 
1. Onderwerp: 
 

aanschaf houtkachel ter verwarming van de gemeentewerf te Ulft 

2. Voor welke 
raadscyclus: 
 

15 september / 5e cyclus 2011 

 Raadsrotonde in Drufabriek  

 Gemeenteraadsvergadering in Drufabriek 

3. Agendering: 
 
 

 Werkbezoek op locatie 

 Bespreken 

 Kennis van nemen 

 Richting geven aan kaderstelling 

 Controleren 

4. Behandelwijze: 
 
 

 Vaststellen door gemeenteraad 

 drie kwartier 

 een uur 

 vijf kwartier 

 twee uur 

5. Indien 
raadsrotonde, 
hoeveel behandeltijd 
is naar schatting 
nodig: 
 
 

 twee en een half uur 

6. Samenvatting 
hoofdpunten: 
 

Besluiten houtkachel aan te schaffen voor de gemeentewerf. Krediet 
beschikbaar stellen. 

7. Aan raadsleden 
mee te zenden 
stukken: 

Raadsvoorstel 

8. Achterliggende 
stukken: 
 

Hand-out presentatie 
Financieel overzicht 

9. Is er behoefte aan 
een mondelinge 
inleiding/ toelichting: 
 

nee 

10. Zijn er burgers, 
bedrijven, 
organisaties die 
bericht van 
raadsbehandeling 
moeten krijgen? 

nee 

11. Opmerkingen 
Van het Presidium: 

 

12 Portefeuillehouder: G.A. van Balveren 

13 Meer informatie 
bij:  

J. Maalderink, tel. 0315 292 470, e-mail j.maalderink@oude-ijsselstreek.nl 
 

14. Opmerkingen 
raadsgriffie 

 

 

 



Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 15 september 2011  

 

Bundelnummer : 16  
 

 
 

 
Onderwerp  : aanschaf houtkachel ter verwarming van de gemeentewerf te Ulft 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Instemmen met de aanschaf en installatie van een houtkachel voor het verwarmen van de werf aan de 
Hogenkamp te Ulft. 

2. Krediet beschikbaar te stellen van € 60.000,-- voor aanschaf en in bedrijf stellen van een op snipperhout 
gestookte kachel. 

 
 
 
Aanleiding 
 
Op 30 september 2009 is door onze gemeente tijdens de WERKcentrale in de gemeente Oost Gelre het 
Akkoord van Groenlo ondertekend. Het akkoord van Groenlo heeft als doel om 50% CO2 reductie in 2020 en 
op termijn 100% duurzame energieopwekking in de Achterhoek te realiseren. 
In juni 2011 heeft de gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek een beleidskader vastgesteld dat 
het akkoord van Groenlo handen en voeten geeft. Het kader geeft aan op welke onderdelen de reductie van 
CO2 te halen is, welke ontwikkelingen de gemeente wenselijk vindt en wat ze kan doen op welk vlak. Zo is 
voor “Energie besparing binnen de gemeentelijke organisatie”. 2 kton CO2 reductie het streven. Dit voorstel 
betreft een invulling van de gemeentelijke mogelijkheden. 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Een besparing op de energiekosten. 
• Vermindering van CO2 uitstoot met 23.140 kg / jaar ( is 0,23 kton) 

 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 Het geeft invulling aan het beleidskader “Tijd voor nieuwe energie”. 

In het najaar van 2011 wordt een uitvoeringsplan geschreven. De aanschaf van de houtkachel 
loopt  vooruit op het uitvoeringsplan dat officieel in 2012 ingaat. De maatregel valt in de subdoelen:  
a. Energie besparing binnen de gemeentelijke organisatie. Het streven is 2 kton CO2 reductie bij 
openbare verlichting en eigen gebouwen te halen. Met de aanschaf van de houtkachel is al 12% 
van dit subdoel gehaald. 
b. Vermindering van de CO2 uitstoot door energieopwekking met biomassa maximaal te benutten;  
gemeentelijke groenafval (snoeihout ed)  inzetten voor Duurzame Energie opwekking. Voorkeur 
voor de eigen gemeentelijke gebouwen. 

 
1.2 Er wordt bespaard op de energiekosten. 

Door het gebruik van eigen houtsnippers in de houtgestookte CV ketel worden de kosten van het 
gebruik van energie gedrukt.  

 
1.3 De vervoersbewegingen veranderen maar gaan niet gepaard met de inzet van meer personeel. 

De gemeentelijke voertuigen brengen nu nog de snippers naar de inwoners. Door eigen gebruik 
worden deze in de normale bedrijfsvoering mee terug genomen naar de werf. De tijd die hierdoor 
overblijft wordt gebruikt voor het vullen van de voorraadbunker en onderhoud van de kachel. 

 
1.4 De vrijkomende warmte is CO2 neutraal. 

Bomen leggen CO2 vast, het verbranden van hout brengt dan ook, in tegenstelling tot fossiele 
brandstoffen, geen extra CO2 in de atmosfeer. Wanneer we hout verbranden komt er ook CO2 vrij. 
Maar bij de verbranding van een boom komt nagenoeg dezelfde hoeveelheid vrij als diezelfde boom 
heeft opgenomen door fotosynthese. Dit betekent dat de verbranding van hout nagenoeg geen 
extra CO2afgeeft in de atmosfeer. Benutting van resthout uit de boom- en landschapsonderhoud 
vormt in geen geval een concurrent voor onze voedselproductie. 



2.   
2.1 De kosten voor aanschaf en in bedrijf stellen van deze installatie bedragen € 60.000,-. 

Er zijn offertes aangevraagd. Op basis van deze offertes hebben wij becijferd dat de kosten van de 
installatie € 60.000,- bedragen. 

 
 
 

Kanttekeningen 
 
1. Verbranden van hout is een minder efficiënte gebruik van hout. Vergassen is een efficiëntere 
manier. We kiezen toch voor het verbranden van hout omdat deze techniek op dit moment goed 
werkt. Meer efficiëntere technieken (bijvoorbeeld vergassen) zijn nog niet geschikt voor de markt. 
  

      2. De Huidige CV ketel van de werf is nog niet afgeschreven. De ketel zal als reserve ketel aanwezig 
 blijven. De reële besparing op het gasverbruik maakt vervanging toch financieel aantrekkelijk. 
  
  

Kosten, baten, dekking 
De kosten voor de aanschaf van de houtgestookte kachel en de installatie daarvan zijn geraamd op 
€  60.000,00 exclusief BTW (zie bijgaande raming). 
De kapitaallasten hiervan bedragen per jaar € 8.700,-  
De bespaarde energiekosten bedragen per jaar € 9.540,-  
Het eerste jaar is er een voordeel van € 840,-; dit positieve resultaat loopt jaarlijks op.  
De kapitaalslasten kunnen worden gedekt door de lagere energiekosten.  
Na beschikbaarstelling van het krediet zal het betreffende energiebudget met € 9.540,- worden verlaagd.  
 
Uitvoering 
 
Planning 
Globale Planning: 

• Wabo-vergunning aanvragen:  min.8 weken tot max. 26 weken 
• Aanbesteding:   6 weken 
• Uitvoering:   12 weken.  

De betekent dat de houtkachel (pas) voor het volgende stookseizoen operationeel is. 
 
Communicatie 
Het besluit wordt gecommuniceerd met de inwoners, de 1e keer na besluitvorming en de 2e keer na 
realisatie van de installatie. Dit om de inwoners erop te wijzen dat de gemeente geen houtsnippers meer 
verstrekt.  
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
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