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1 Inleiding: 
 
Het verduurzamen van Nederland kreeg in 2019 veel aandacht. Hoewel we nu nog midden in de Corona 
crisis zitten, moeten alle onderdelen van onze maatschappij weer een keer opstarten. Het is daarbij 
belangrijk om ons te realiseren dat we ook rekening moeten houden met het klimaatakkoord van vorig jaar 
en de doelen die daarin gesteld werden. Ook sportverenigingen hebben daar een rol in te spelen.  
 
Voor BWV de Eem betekent dit, dat ook wij ons af moeten vragen hoe wij het energieverbruik van onze 
accommodatie terug kunnen dringen.  Dat wil zeggen: 1 kunnen we richting 2030 de CO2 uitstoot 
(aanzienlijk) verlagen, en ook belangrijk voor een vereniging als de onze, 2 kunnen we dat zonder hoge 
kosten of daaruit zelfs voordeel halen. 
 
Door een regeling van het ministerie van VWS is er een gunstige mogelijkheid om belangrijke vragen op 
het bovenstaande beantwoord te krijgen. VWS stelt nl. een subsidie beschikbaar waardoor wij kosteloos 
ondersteund worden door  “De Groene Club”. De Groene Club is een initiatief van enkele sportbonden om 
sportverenigingen te adviseren over verduurzamen van sportaccommodaties. 
 
Enkele Eem leden (Bert Stals, Henk van Esch en Lodewijk van Leengoed) hebben zich in opdracht van 
het bestuur verder verdiept in deze materie.     
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2 Onderzoekfase: 
 

Door De Eem is aan het initiatief van VWS deelgenomen. De eerste stap in dit proces is een energiescan 
die door Jeroen Keukens van De Groene Club is uitgevoerd op 18 december 2019. Op 27 januari is het 
verslag van de energiescan besproken in aanwezigheid van Jeroen Keukens en de 3 Eem leden. 
 

Het verslag van de energiescan (zie bijlage 1) geeft een aantal maatregelen aan, die in het kader van 
energiebesparing genomen kunnen worden. Met het bestuur is afgesproken om vrijblijvende offertes op te 
vragen voor mogelijke acties (mailwisseling 27-29 januari 2020).  
 

Een samenvatting van de mogelijke maatregelen is weergegeven in onderstaande tabel (bron 
Energiescan De Groene Club): 
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In de tabel hierboven is aangegeven wat per maatregel de terugverdientijd is (“tvt”) en de “winst” na 10 
jaar. Op basis hiervan kunnen 3 situaties worden onderscheiden:  

• Maatregelen met een negatieve “winst” kunnen we direct vergeten. Wel kunnen deze maatregelen 
aan de orde komen bij normaal onderhoud (bv vervanging bij een defect).  

• Enkele maatregelen zijn niet kostbaar en kunnen als regulier onderhoud worden uitgevoerd 
(vervangen van oude energie slurpende koelkasten). 

• Voor maatregelen die een grotere investering vergen, en op termijn “winst” opleveren, moeten 
offertes worden opgevraagd. Op basis van het verslag van De Groene Club is daarom besloten 
om offertes op te vragen bij 2-3 bedrijven voor zonnepanelen, (hybride) warmte pomp en 
zonneboiler. Het beoordelen van deze offertes is de volgende stap waarbij de Groene Club 
ondersteunt. In het navolgende gedeelte van dit voorstel, wordt alleen op deze “grotere” 
investeringen ingegaan.  

 
 
 
 

3 Offertes: 
 
Voor zonnepanelen zijn offertes opgevraagd bij: 

• EnergiewachtSolar, Assen bijlage 2 

• Zonnemarkt, Almere bijlage 3 

• NewSolar,  Woudenberg bijlage 4 
 
Voor een hybride warmte pomp zijn offertes opgevraagd bij: 

• Energiewacht, Rotterdam bijlage 5 

• Heattransformers, Woerden bijlage 6 
 
Voor een zonneboiler systeem is door Energiewacht een offerte uitgebracht (onderdeel van bijlage 5). 
Hier is geen 2e offerte bij gezocht, omdat de kosten van het systeem hoog zijn en de noodzaak voor dit 
systeem twijfelachtig is. Warmwater voorziening m.b.v. een zonneboiler is vooral van belang voor het 
gebruik van de douches. Het waterverbruik sinds de nieuwbouw is laag, en laat zien dat er relatief weinig 
gebruik gemaakt wordt van douches.   
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4 Samenvatting en beoordeling door de Groene Club: 
 
 
In de onderstaande tabel zijn de offertes naast elkaar gezet. De volgende tabel geeft een overzicht van de 
offertes voor zonnepanelen:  

 
 
 
 
 
 
De volgende tabel geeft een overzicht van de systemen voor een (hybride)warmtepomp: 
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 Energiewacht WN HeatTransformers 

   

Type warmtepomp Remeha Mercuria H 6,0kW-MR Daikin-Intergas 7,4 kW 

Bestaande Remeha ketel 2015 Blijft in functie Vervalt  (ingeruild) 

   

Garantie op installatie 1 jaar 2 jaar 

Garantie op pomp 2 jaar 2 jaar 

   

   

   

Totaalprijs incl. BTW €  12858,20  € 7819,00    *) 

Subsidiebedrag BOSA  (30%) €  3857,46  € 2345,70 

Eigen inbreng €  9000,74  € 5473,30 

   

Jaarbesparing gas       1735 m3     1735 m3 

Jaarbesparing euro €     1284 €    1284 

Terugverdientijd   7,0 jaar 4,3 jaar 

   

*) inclusief stelpost € 200,00 aansluiten 

extra elektra groep  
 
 
 

5 Advies op basis van de energiescan en uitgebrachte offertes: 
 
Uit de energiescan komt naar voren dat installatie van zonnepanelen een snelle terugverdientijd (4 jaar) 
oplevert en het elektraverbruik terugbrengt naar ca. 0.  Er zijn bij de keuze voor zonnepanelen nog een 
paar sub keuzes te maken: 

• Het aantal benodigde panelen hangt af van het wel of niet toepassen van een (hybride) 
warmtepomp; dwz vermogen ca. 13.000 Wp of 11.500 Wp.  

• Type omvormer:   
▪ micro-omvormer heeft iets hogere prijs, maar langere garantie. Bij schaduwrisico 

op het dak geeft een micro-omvormer een hogere opbrengst. Dit speelt echter 
niet op het dak van onze accommodatie. 

▪ centrale omvormer in combinatie met optimizers, is goedkoper, maar de 
omvormer moet halverwege de looptijd (20-25 jaar) vervangen worden. Voordeel 
van een centrale omvormer is het gemakkelijker combineren met een 
(accu)opslagsysteem. 

Voor De Eem kan gekozen worden voor de centrale omvormer, waarbij na 12 tot 15 jaar 
vervanging van de omvormer aan de orde komt. Bij verder vergelijkbare kwaliteit en garanties, is 
de aanbieding van EnergiewachtSolar de aantrekkelijkste optie. 

 
 
Een hybride warmtepomp laat een terugverdientijd zien van 4 - 7 jaar en zal het gasverbruik ca halveren. 
Voor de warmtepomp geldt een verwachte levensduur van ca 15 jaar. Omdat de warmtepomp bij de 
aanbieding van EnergieWacht in combinatie werkt met de huidige HR ketel, is de status hiervan ook van 
belang. Deze CV ketel is van 2015; met een verwachte levensduur van 20 jaar. D.w.z. dat de combinatie 
van HR ketel en warmtepomp t.z.t. tegelijk aan vervanging toe zijn. De situatie over 15 jaar is 
onvoorspelbaar; mogelijk kan dan een andere techniek aan de orde zijn (bv waterstof als energiedrager). 
Dus moet deze investering alleen voor de komende 15 jaar verantwoord zijn. Bij een terugverdientijd van 
4 - 7 jaar is dit geen enkel probleem. 
Van de 2 uitgebrachte offertes is de optie van HeatTransformers de aantrekkelijkste optie.  
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6 Vorm van financiering: 
 
Bij de financiering en terugverdientijd, spelen de volgende punten een belangrijke rol: 

• Subsidiemogelijkheden: tot 30% mogelijk 

• Ondergrens subsidiebedrag: de investering die gedaan wordt, moet een minimaal 
subsidie bedrag opleveren van €  5000,-. Dat wil dus zeggen: investeringen ter 
waarde van minimaal  €  16.667,-.  Deze regeling geldt dit jaar; mogelijk wordt het 
subsidie percentage de komende jaren steeds lager (kosten corona crisis!). 

• salderingsregeling zonnepanelen:  salderingsregeling wordt vanaf 2023 stapsgewijs 
afgebouwd. Als op korte termijn zonnepanelen worden geïnstalleerd, dan hebben we 
nog nauwelijks hinder van de afbouw, door de relatief korte tvt.  

 
 
Optie 1: 
Investeren in alleen zonnepanelen levert na 10 jaar een besparing (of winst) op van ca € 13.000,-. Dit 
voordeel is over de verwachte levensduur van de panelen ca. € 35.000,- (incl vervanging omvormer). 
Indien ook een hybride warmtepomp wordt geïnstalleerd wijken deze bedragen iets af door een iets hoger 
aantal panelen. 
 
Indien alleen zonnepanelen worden geïnstalleerd, dan moet over 2020 nog een andere investering 
worden gedaan van minimaal ca. € 3200,-   (= € 16.667,-   minus de kosten van de panelen), om aan de 
subsidie eisen te voldoen.  Die aanvullende investering moet te maken hebben met onderhoud van een 
sportaccommodatie, het beheer ervan, en/of de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. Dat wil 
dus zeggen: ook de aanschaf van boten, mag het bedrag aanvullen. 
 
 
Optie 2: 
Voor de financiering van zonnepanelen én warmtepomp is een bedrag van ca. € 22.500 nodig. Na 
subsidieverlening resteert nog ca. € 16.000 te financieren.  Na 10 jaar levert optie 2 een besparing (of 
winst) op van ca. € 19.000 en na 20 jaar ca. €  54.000. 
 
 
 
Voor deze financiering staan in beginsel drie manieren ter beschikking:  

• Het geld verschaffen uit de eigen middelen 
Hoewel dit een aantrekkelijke optie is in termen van terugverdientijd, is het jaarlijkse overschot 
niet dusdanig dat hiervan de aanschaf gedaan kan worden, zonder in te leveren op aanschaf van 
boten en overige materialen. In deze vereniging geldt dat de sport en de benodigde investeringen 
daarvoor zo lang mogelijk door moeten gaan. Vandaar dat deze optie niet aanbevolen wordt 

• Het geld lenen op de kapitaalmarkt tegen een op dit moment gunstige rente 
Geld is nog nooit zo goedkoop geweest als momenteel, alhoewel juist de corona crisis weer voor 
wat onzekerheid zorgt. Als in zee gegaan wordt met een geldschieter, verdient het aanbeveling te 
spreken met Triodos bank te Zeist, aangezien zij middenin deze maatschappelijke ontwikkelingen 
staan en duurzaamheidinitiatieven volop steunen 

• Een obligatielening in delen van €500 of €1000 afsluiten met het benodigde aantal leden. 
Veel leden dragen de energietransitie een warm hart toe. Men is bezig, of klaar, met initiatieven in 
het eigen huis, en een kleine lening tbv de vereniging, tegen een rente die beter is dan de huidige 
marktrente voor sparen. De suggestie is om deze lening zo klein te houden dat een groot aantal 
leden kunnen meedoen. Wellicht is daarom zelfs de ondergrens te hoog en zou €250 meer gepast 
zijn (ongeveer 100 personen nodig). Als de intekening voor deze lening opengesteld wordt, zal 
snel duidelijk worden, of het benodigde bedrag opgehaald kan worden. 
De looptijd van de obligatielening wordt zodanig berekend dat de jaarlijkse betalingen plus rente 
gecompenseerd worden door de verlaagde energierekening. Op deze manier zal de lening na de 
voorziene terugverdientijd geheel terugbetaald zijn aan de obligatiehouders terwijl dat voor de 
vereniging geen kosten met zich meebrengt. 
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7 Conclusies: 
 
Voor onze vereniging is het aan te bevelen de een van volgende maatregelen te nemen: 
 
Optie 1:  plaatsen van zonnepanelen met een vermogen van ca. 11500 Wp 
 

Motivatie:  onze accommodatie is energie neutraal voor wat betreft het verbruik aan elektriciteit, en 
het levert een besparing op waarmee na  enkele jaren een substantieel deel van een boot betaald 
kan worden. 
 
 

Optie 2:  plaatsen van zonnepanelen met een vermogen van ca. 13000 Wp  in combinatie met een 
hybride warmtepomp. 

  
Motivatie:  onze accommodatie is energie neutraal voor wat betreft het verbruik aan elektriciteit, en 
het levert een besparing op waarmee na  enkele jaren een substantieel deel van een boot betaald 
kan worden. De winst op termijn is hier door de gasbesparing, groter dan bij optie 1 en levert dus 
meer "boot" op. Verder is de verwachting dat de gasprijs itt de elektriciteitsprijs niet zal dalen, 
integendeel. De vereniging levert met deze keuze ook een meer substantiële bijdrage aan de 
energietransitie van fossiel naar duurzaam vanwege het afgenomen gasgebruik. Met de keuze voor 
deze optie heeft de vereniging het meeste profijt. Optie 2 verdient dus de voorkeur!!  

 


