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Onderwerp  

Verlengen project zon op dak  

 

Kennisnemen van 

Evaluatie van het huidige project en de doorstart van het project zonneconsult. Dit project helpt 

bedrijven, maatschappelijke instellingen, scholen en verenigingen met het inzichtelijk maken van de 

mogelijkheden voor zon op dak. 

 

Inleiding 

In samenwerking met Energie Samen Rivierenland (ESR) is er begin 2020 gestart met het realiseren 

van een ‘loket’ voor zonadvies. Het doel daarvan was om bedrijven en instellingen te informeren, te 

enthousiasmeren en drempels weg te nemen voor zon op dak. Door onafhankelijk te adviseren bij het 

aanschaffen van een zonnestroominstallatie.  Het advies bestond uit het uitvoeren van een 

dakschouw en het doorberekenen van de  businesscase. Bij twijfel over de dakconstructie konden 

bedrijven daarnaast de dakconstructie door een derde partij laten beoordelen op geschiktheid.  Met 

het ‘no cure no pay’ aanbod van de gemeente; wanneer de businesscase van de 

zonnestroominstallatie na de constructie berekening zo slecht wordt dat het niet door kan gaan, krijgt 

de ondernemer tot 800 euro terug van de kosten voor de constructeur. Dit werkt drempel verlagend. In 

het huidige project is het driemaal voorgekomen dat de businesscase niet rendabel was door de 

constructie. In de andere gevallen was het dus wel rendabel om te gaan voor een 

zonnestroominstallatie.  

Resultaten van de afgelopen periode laten zien (zie tabel 1) dat van alle adviezen er al meerdere zon 

op dak installaties (26) zijn geplaatst. Uit een aantal van de adviezen is een negatief advies naar voren 

gekomen. Dit kwam onder andere door: constructie, netcapaciteit en verhuizing/herbestemming.  

  

Categorie  Aantal uitgebrachte adviezen  Geplaatst juli 2022 

MKB 54 22 

VvE’s 3 2 

Maatschappelijk vastgoed 5 2 

Totaal  62 26 

Tabel 1: resultaten uitgebrachte adviezen zonneconsulent  

  

Met de grote prijsstijging van stroom is er hernieuwde belangstelling voor zonnepanelen. Daarnaast is 

de businesscase aanmerkelijk beter geworden er is daarom ook juist nu het momentum om in contact 
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te komen met bedrijven en maatschappelijke instellingen. In het coalitieakkoord ‘In beweging! 2022-

2026’ geven we aan dat we voor zon op dak gaan, dit project draagt bij aan de versnelling hiervan.   

 

Kernboodschap 

Het project zonneconsulent krijgt een vervolg. Hierbij dragen we bij aan versnelling en stimulering tot 

verduurzaming. Om aan de ambitie energieneutraal 2050 voldoen moeten we duurzame opwek 

optimaal benutten waarbij de voorkeur op zon op dak ligt. Dit project draagt hieraan bij. 

 

Consequenties 

N.v.t 

 

Financiën 

De kosten van het project zijn begroot op 35.660 euro ex BTW voor de activiteiten van november 2022 

tot juni 2023. De kosten kunnen worden gedekt uit bestemmingsreserve duurzaamheid. 

 

Communicatie 
Voor de communicatie is ESR in de lead, de communicatie uitingen worden afgestemd met de 
communicatieafdeling van de gemeente West Betuwe. De volgende communicatie uitingen voor het 
project zijn: 

• Een online en offline campagne via:  

• social media  

• de website van Energie Samen Rivierenland  

• de gemeente pagina in ‘Het Kontakt’  

• Inzet van de leaflet ‘Je dak als verdienmodel? Het kan! Deze wordt bij de 
uitnodigingsbrieven gevoegd 

• Versturen van uitnodigingsbrieven  

• Een persbericht vanuit de gemeente 

• ESR legt contact met ondernemersverenigingen met als doel via het bestuur het aanbod onder 
de aandacht brengen bij de leden  

Goed om te weten: begin oktober heeft de gemeente West Betuwe samen met de coöperatie 
Duurzaam West Betuwe en ESR in de RES-krant (regionale energiestrategie Rivierenland) ook 
gecommuniceerd over zon op dak. 
 

Vervolg 

U wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van het project.  

 

Bijlage(n) 

n.v.t 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

Philip Bosman           Servaas Stoop  
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