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VOORSTEL 

 

 

Algemeen 

Omschrijving Onderwerp Kredietvoorstel aanschaf zonnepanelen ten behoeve van de Regionale 

Ambulance Voorziening 

Verspreiden Nee 

Contactpersoon Ellen Koster-Driesse 

Eenheid Regionale Ambulancevoorziening 

E-mail e.koster@ravgooi.nl 

Kenmerk 19.0011458 

Datum 18 juni 2019 

 

Voorstel 

Voorgesteld wordt een krediet van € 49.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van  

105 zonnepanelen. 

 

Kernboodschap 

In januari 2019 is de nieuwbouw van het hoofdkantoor/ambulancepost in Hilversum in gebruik 

genomen. Tijdens de bouw van deze post zijn 6 zonnepanelen op het dak geplaatst. Om zoveel 

mogelijk duurzame energie te gebruiken is het gewenst dit aantal met 105 zonnepanelen tot het 

maximum van 111 uit te breiden.  De levering van deze zonnepanelen vraagt een investering 

van € 49.000. Deze investering wordt afgeschreven in 10 jaren. Over de investering en de afschrijving is 

overeenstemming bereikt met de zorgverzekeraars. De kosten van afschrijving en rente worden in het 

budget van 2019 en volgende jaren meegenomen. 

 

Aanleiding 

De hoge energiekosten van het  gasloze pand. 

De wens zoveel mogelijk schone energie (op te wekken en) te gebruiken. 

 

Doel 

Zoveel mogelijk energieneutraal te opereren. 

 

Argumenten 

n.v.t. 

 

Kanttekeningen 

n.v.t. 

 

Financiën 

 

De verwachte opbrengst per jaar is als volgt: 

Jaar                               opbrengst in jaar  

1                                    € 3.576 

5                                    € 3.763 

10                                  € 4.005 

15                                  € 4.257 

20                                  € 4.517 

25                                  € 4.786 
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De aanschaf van de zonnepanelen vergt een investering van € 49.000. 

Afschrijving vindt plaats in 10 jaren. 

Over dit voorstel heeft overleg plaatsgevonden met de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars zijn 

akkoord met de aanschaf en de investering. Het saldo van opbrengst en  kosten van afschrijving en 

rente worden vanaf 2019 in het budget meegenomen. 

Omdat het de bijdrage van de zorgverzekeraars (NZa) betreft, heeft dit geen effect op de 

gemeentelijke bijdrage. 

 

 

 

 

Uitvoering 

Over de aanschaf en de investering is advies ingewonnen bij de ondernemingsraad van de Regionale 

Ambulance Voorziening.  

 

Bijlage(n) 

-Ontwerpbesluit AB tot aanschaf van 105 zonnepanelen en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen 

van € 49.000. (nr.19.0011459); 

-Ontwerpbegrotingswijziging 2019 9 nr. 19.0011539   


