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Onderwerp  

Zonneconsulent bedrijven. 

 

Kennisnemen van 

Het  beschikbaar stellen van een zonneconsulent voor bedrijven, maatschappelijke instellingen, 

scholen en verenigingen. 

 

Inleiding 

Een terugkerende opmerking vanuit (een deel van) de raad, maar ook (een deel van) de bevolking is; 

waarom worden niet alle daken eerst vol gelegd met zonnepanelen, voordat we overgaan tot plaatsing 

van zonnepanelen op (landbouw)grond. Een begrijpelijke reactie, maar met het alleen vol leggen van 

de daken, halen we de duurzame ambities in energieneutraliteit en CO2 reductie die we in West 

Betuwe, in Gelderland en landelijk hebben niet.  

Maar we realiseren ons wel dat er een versnelling moet plaatsvinden in het volleggen van de daken. Dit 

gaat nu in een te laag tempo, ondanks dat er in 2019 wel diverse initiatieven op dit vlak zijn gestart;  

Inwoners kunnen in hun verduurzaming worden begeleid door de Knop (onder andere door de 

collectieve inkoop zonnepanelen en isolatie). De bedrijven met grotere daken zijn in 2019 benaderd 

door een extern adviesbureau (via het project ‘Verzilver je dak’, deels gefinancierd door de Provincie). 

Via een project Verenigingsondersteuning van de Rabobank, hebben sportverenigingen in 2019 de 

mogelijkheid gehad om via een 1 op 1 begeleiding van de Rabobank aan de gang te gaan met de 

verduurzaming van hun accommodatie. Een klein deel van de verenigingen in West Betuwe heeft 

hiervan gebruik gemaakt. 

Tot op heden kunnen dakeigenaren nog niet verplicht worden om hun daken vol te leggen. Daar ligt 

dus ook de uitdaging. Bedrijven moeten gestimuleerd worden en de drempels moeten worden 

weggenomen. Maar wat zijn dan de drempels die worden ervaren door eigenaren van daken? 

- De businesscase is onvoldoende (te weinig subsidie of te hoge kosten), of de businesscase is 

onbekend. 

- Er is een split incentive tussen eigenaar en gebruiker van het gebouw. 

- Onzekerheid over de beschikbaarheid van het dak in de toekomst (businesscase is voor 

minimaal 15 jaar). Met name een issue als de daken niet worden gebruikt voor de opwek van 

het eigen verbruik, maar bijvoorbeeld in een postcoderoos project. 

- Gebouw is niet economisch relevant meer (denk ook aan asbest). 

- Eigenaar kan of wil het niet financieren. 

- Gebrek aan kennis/aandacht bij de dakeigenaar. 
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Volgens gegevens van het CBS (cijfers eind 2018 zijn beschikbaar, 2019 nog niet) is er van de potentie 

van 390 MWp op (grote en kleine) daken pas 19 MWp gerealiseerd. Overigens is bij de potentie van 

daken alleen gekeken naar de ligging en niet naar de constructie van het dak of de beschikbaarheid 

van het net. 

 

Met de invulling van deze zonneconsult wordt tegemoet gekomen aan de duurzaamheidsdoelen uit 

het Coalitieakkoord 2019-2020 Samen Bouwen; 

- bedrijven worden actief geadviseerd over energiebesparende maatregelen en bij plaatsing van 

zonnepanelen wordt de voorkeur gegeven aan plaatsing op dakkoppervlak; 

- we investeren in de verduurzaming van de sportvoorzieningen; 

- de verduurzaming doen we samen met de inwoners (via De Knop), de bedrijven en 

maatschappelijke organisaties. 

 

Kernboodschap 

Met het beschikbaar stellen van een zonneconsulent verwachten we een versnelling te kunnen 

realiseren in het volleggen van de daken met zonnepanelen. 

 

Consequenties 

Omdat het niet de 'core-business' is van de meeste bedrijven en een vaak gehoorde opmerking van de 

bedrijven is dat men er geen tijd voor heeft en door de bomen het bos niet meer zit, kan het ontzorgen 

in dit proces door middels van een externe deskundige een belangrijke voorwaarde voor bedrijven zijn 

om ze over de streep te trekken. 

 

Financiën 

De kosten (€ 29.160 excl BTW) voor 2020 vallen binnen de raming en het budget van de 

bestemmingsreserve duurzaamheid. Voor 2021 en verder is de financiering nog niet geregeld. De 

structurele financiering zal worden meegenomen in het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid.  

 

Communicatie 

Energie Samen Rivierenland zal grotendeels de communicatie verzorgen (via een website, met 

factsheets, via social media), waarbij de gemeente uiteraard aanhaakt. Het versturen van de brieven 

aan bedrijven, bedrijfsverenigingen, maatschappelijke instellingen en verenigingen zal gedaan worden 

onder de gezamenlijke vlag van de gemeente en Energie Samen Rivierenland, maar op briefpapier en 

in een envelop van de gemeente. We merken bij het organiseren van de energiecaf'é's in de gemeente 

dat deze vorm een goede opkomst genereert bij die energiecafé's. 

 

Vervolg 

Per kwartaal zal er gerapporteerd worden aan de raad over de behaalde resultaten (m2 dakoppervlak, 

aantal zonnepanelen, opgesteld vermogen, aantal deelnemers). 
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Bijlage(n) 

Offerte Energie Samen Rivierenland 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,     de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 

 


