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Inleiding
Geachte gemeenteraad, via deze weg wil ik u graag informeren over de stand van zaken
betreffende het plaatsen van zonnepanelen op grote (bedrijfs)daken en in het bijzonder de
rol van het project Zonnige Bedrijven Achterhoek daarin. Daarnaast licht deze memo ook
een aantal belangrijke landelijke ontwikkelingen toe.

1. Stand van zaken zon op daken
1.1 Doelstelling zon op daken
Oude IJsselstreek wil in 2030 energieneutraal zijn, door enerzijds energie te besparen en
anderzijds energie op te wekken. Deze doelstelling proberen we te bereiken met een mix
aan besparings- en opwekmogelijkheden, waaronder het plaatsen van zonnepanelen op
daken. Momenteel gaan we uit van 16 GWh/jr, dus ongeveer 20 hectare aan zon op daken
als realistische doelstelling. Dat zijn in totaal ongeveer 60.000 zonnepanelen. Meer zon op
dak is wenselijk omdat er dan minder zonnepanelen in veldopstelling geplaatst hoeven te
worden. Bovendien hanteren we op deze wijze de zonneladder van het Rijk.
1.2 Gerealiseerd zon op daken
Op dit moment liggen er ongeveer 22.740 panelen op grote (bedrijfs)daken en dus iets meer
dan 7 hectare. In de meeste gevallen leggen bedrijven geen panelen op dak als ze hiervoor
geen SDE-subsidie van het rijk hebben. Hoeveel zonnepanelen op daken er in de komende
tijd bijkomen, hangt er dus niet alleen ervan af hoe goed de daken geschikt zijn en of de
ondernemers willen en kunnen investeren maar ook van het rijksbeleid omtrent de subsidie.
Verder hebben we in deze memo een inschatting gemaakt van zonnepanelen op
onderwijsinstellingen en sportaccommodaties. De eigen gebouwen worden ook toegelicht.
De zonnepanelen op particuliere daken rekenen we mee bij de besparing van elektriciteit. Dit
is conform de afspraken uit de Regionale Uitvoeringsagenda Duurzame Energie Achterhoek
en heeft ermee te maken dat de opwek ‘achter de eigen meter’ verrekend wordt.
1.3 Potentie zon op daken
We hebben ongeveer 163 hectare aan groot dakoppervlak in Oude IJsselstreek (> 500 m2)
verdeeld over agrarische bedrijfsdaken (47%), daken op bedrijventerreinen (30%) en overige
zoals wonen, publiek, sport en scholen (23%). Ongeveer 75 ha van deze daken is financieeltechnisch geschikt voor zonnepanelen. Deze schatting kan niet 1 op 1 vertaald worden naar
de daadwerkelijke potentie, omdat de dakeigenaren bereid moeten zijn om te investeren, het
rijk de SDE-subsidie toe moet kennen en er voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet moet
zijn. De 20 ha uit de doelstellingen zijn realistisch maar kunnen alleen met aanmoediging van
de dakeigenaren behaald worden. Dit is vooral bij de agrarische daken een uitdaging omdat
de elektriciteitsaansluiting duurder is, een aanzienlijk deel van de agrariërs zal stoppen en
vaak is 50% van een dak niet geschikt is (zadeldaken).
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1.4 SDE-subsidies (Stimuleringsregeling Duurzame Energie)
De SDE-subsidie bestaat sinds 2008 en is bedoeld om installaties voor duurzame energie
aan te jagen (inmiddels verlengd onder de naam SDE+). Eric Wiebes (VVD) is er als minister
van Economische Zaken en Klimaat verantwoordelijk voor.
Elk halfjaar was er een ronde waarop initiatiefnemers zich in kunnen schrijven. Na sluiting
van de ronde beoordeelt de RVO de individuele aanvraag op basis van kosten van aanleg
per opgesteld vermogen. De trend bij de SDE-subsidies is, dat er steeds minder subsidie
nodig is voor het realiseren van de duurzaamheidsprojecten, omdat technische installaties
goedkoper worden. RVO gaat er dus vanuit dat de kosten naar beneden gaan en dat dus de
subsidies ook omlaag kunnen.

2. Uitdagingen
2.1 Weifelend Rijksbeleid
Vrijwel alle aanvragen uit de najaarsronde van 2019 van bedrijven uit heel Gelderland voor
SDE voor zon op dak zijn afgewezen. Dit geldt waarschijnlijk voor bijna alle aanvragen van
bedrijven in heel Nederland, in totaal circa 6.000 bedrijven.
Redenen hiervoor zijn:
 Minister Wiebes loopt niet warm voor allerlei duurzaamheidsinvesteringen en initiatieven. Hij wilde in 2019 eigenlijk stoppen met de SDE-regeling, maar werd door de
Tweede Kamer dringend verzocht er ook in 2020 mee door te gaan.
 Er zijn meer SDE-aanvragen dan in het fonds beschikbaar is. De aanvragen in het najaar
van 2019 bedroegen € 9 miljard terwijl er maar € 4 miljard beschikbaar was.
 Het kabinet stuurt binnen de SDE-subsidie aan op de snelle oplossingen tegen de
laagste investeringen. Dat wil zeggen: zonnevelden. Deze initiatieven krijgen voorrang op
andere vormen van duurzaamheid als water, zon op dak, etc. Aangezien het SDE-fonds
niet groot genoeg is voor alle aanvragen en zonnevelden de eerste kans krijgen, krijgen
veel andere vormen van duurzaamheid vaak een negatieve beschikking terug. Dat remt
zon op dak en staat in contrast met de zonneladder van het Rijk, de (uitgesproken)
wensen van bestuurders, politici (ook u), inwoners en belangenverenigingen.
 De subsidies vanuit het Rijk die specifiek voor zonne-energie bedoeld zijn, zijn verlaagd.
De subsidiebijdrage daalt momenteel sneller dan de aanschafkosten waardoor de
terugverdientijden en daarmee de business cases voor zon op dak ongunstiger worden.
 In het najaar van 2020 zal de SDE-regeling veel breder worden opgesteld. Dus niet
alleen meer voor zon, water, bio en wind, maar ook andere vormen van energie
opwekking. De verwachting is dat, hoewel dat fonds gevuld wordt met € 5 miljard, zon op
dak veel minder positieve beschikkingen zal gaan krijgen. Mits de huidige prioritering van
technieken ongewijzigd blijft.
 Vanaf 2021 komt er nog maar 1 ronde per jaar, in het najaar.
Onder grote politieke en brede maatschappelijke druk is in de voorjaarsronde van 2020 het
budget verdubbeld van € 2 naar € 4 miljard. Gezien de grote opgave en vraag, is dit
waarschijnlijk onvoldoende. Vijf van de twaalf bedrijven in Oude IJsselstreek die in de
najaarsronde zijn afgewezen hebben alsnog een nieuwe aanvraag in maart ingediend. We
wachten op de uitslagen hiervan.
2.2 Transportcapaciteit
De transportcapaciteit is in een aantal gevallen zeer beperkt, met name in landelijke
gebieden. In Oude IJsselstreek betreft dat vooral het centrale en zuidelijke gedeelte van de
gemeente. Dat remt het enthousiasme voor de aanvraag en aanleg van zonnepanelen op
grote daken.
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Wel betreft het hier een momentopname. Omdat aanvragers sinds dit jaar een ‘goedkeuring’
van Liander mee moeten sturen met hun SDE-aanvraag en Liander het net continu aanpast,
zien we voor onze gemeente de netcapaciteit maar als klein struikelblok voor zon op daken.
Een voorbeeld hiervan is de uitbreiding van het onderstation in Ulft / Silvolde met twee grote
transformatoren waardoor er in 2021 voldoende capaciteit beschikbaar is.
2.3 Overige opgaven en vraagstukken
Naast Rijksbeleid en de transportcapaciteit zijn er nog een aantal opgaven en vraagstukken
te noemen die vertragend kunnen zijn voor de aanleg van zon op daken en daarmee de
doelstellingen van het Akkoord van Groenlo. Dat zijn:
 De dakconstructie is niet bestemd voor extra belasting. Dat betekent dat het dak soms
plaatsing van zonnepanelen niet toestaat, omdat het anders instort.
 Verzekeringsmaatschappijen werpen extra drempels op. Ze zijn geschrokken van een
aantal branden met zonne-installaties elders in Nederland. De oorzaak is niet de zonneinstallatie, maar het slechte installatiewerk. En hoewel de brandweer en de
installatiebranche daarop wijzen, verhogen de verzekeraars de verzekering dusdanig dat
bedrijven afzien van plaatsing van zonnepanelen op dak. Enkele verzekeraars dreigen
zelfs met ontbinding van de verzekering.
 De ingezetene van het pand is niet de pandeigenaar en gaat daarom niet over het
plaatsen van zonnepanelen op het dak.
 Bedrijven stellen in hoogconjunctuur andere prioriteiten dan duurzaamheid. Prioriteiten
zijn vaak nieuwe machines en de korte termijn in plaats van duurzaamheid of de lange
termijn. De afweging valt in hoogconjunctuur dan vaak op de korte termijn. Bij een aantal
bedrijven is het ook onwil. We zien namelijk dat bedrijven met hele goede businesscases
en korte terugverdientijden bij de plaatsing van zonnepalen op dak toch afhaken.
 Bedrijven investeren niet in duurzaamheid in laagconjunctuur en tijden van crisis. Nu de
coronacrisis ook een zware economische component heeft gekregen, komen de
bedrijven in een overlevingsstand. Investeren in duurzaamheid vervalt dan snel.
 Een groot deel van het dakoppervlakte (47%) ligt bij agrarische bedrijfsdaken, maar die
liggen vaak van de infrastructuur af of hebben geen grootverbruikersaansluiting.
Daardoor is realisatie van zon op dak vaak financieel en technisch niet haalbaar.

3. Gemeentelijke ontwikkelingen in detail
3.1 Acties vanuit de gemeente richting bedrijven
Uiteraard kunnen bedrijven zelf het initiatief nemen om zonnepanelen op hun daken te
leggen. In een aantal gevallen gebeurt dat ook, maar vaak is er pas aandacht voor als de
gemeente het voor het voetlicht brengt. Aanmoediging is essentieel voor het behalen van de
doelstelling. De gemeente heeft daarom een aantal acties uitgevoerd om zon op daken te
bevorderen. Dit blijven we als gemeente de komende tijd ook doen. De acties zijn:
 Zonnepanelen op daken van eigen gebouwen leggen. Voorbeelden hiervan zijn het
gemeentehuis, de sporthal op de IJsselweide, het Frank Daamengebouw en het
Loonbureau op het DRU-Industriepark. Naar andere daken wordt gekeken.
 Goede voorbeelden voor het voetlicht brengen.
 Bedrijven stimuleren om ook zonnepanelen op hun daken te leggen. Daarvoor wordt het
project Zonnige Bedrijven Achterhoek uitgevoerd.
3.2 Zonnige Bedrijven Achterhoek
Sinds 2013 maken allerlei bedrijven en organisaties in onze gemeente gebruik van die
subsidiestroom om duurzaamheidsmaatregelen te verwezenlijken. Een aantal doet dat uit
eigen beweging, een aantal hebben we daar als gemeente samen met de Agem op
geattendeerd. Dat hebben we via het project Zonnige Bedrijven Achterhoek (ZBA) gedaan.
Dit is een regionaal project waar de provincie ook aan bijdraagt. ZBA is in Oude IJsselstreek
in twee rondes uitgevoerd: in 2019 en 2020.
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In de eerste ronde in 2019 hebben we samen met de Agem 60 specifieke bedrijven in de
gemeente met daken groter dan 500m2 aangeschreven. Als bedrijven positief reageerden,
ging de AGEM met DOORadvies de dakconstructie onderzoeken, een businessplan
opstellen en SDE-subsidie aanvragen. Zoals in onderstaand overzicht is te zien, zijn de
doelstellingen op vrijwel alle vlakken ruim gehaald.
Resultaten ZBA ronde 2019
Onderdeel
Aantal aanschrijvingen
Aantal aanmeldingen voor ZBA
Aantal businesscases opgesteld
Aantal bezochte en direct gecontacteerde
bedrijven
Aantal aangevraagde SDE-subsidies
Aantal bedrijven dat met SDE zonnepanelen
gerealiseerd heeft

Doelstelling
60
50
30
15

Gerealiseerd
60
75
65
30

NVT
NVT

20
3

Met de ZBA ronde van 2019 hebben uiteindelijk 20 bedrijven met de Agem SDE-subsidie
aangevraagd. Van die 20 bedrijven hebben er uiteindelijk drie met de Agem zonnepanelen
op het dak gerealiseerd. Dat lijkt weinig, maar we weten dat bedrijven het hele traject met de
Agem gevolgd hebben om vervolgens zelfstandig zonnepanelen te realiseren. Daarnaast
heeft een aantal bedrijven met de al ontvangen SDE-subsidie toch afgezien van realisatie.
Kort gezegd: het daadwerkelijk realiseren van zonnepanelen op bedrijfsdaken, lag en ligt
namelijk bij de bedrijven zelf. Zij doen dit op hun eigen tempo of besluiten om toch geen
aanvraag te doen. De gemeente en de Agem hebben daar geen invloed op.
Vanwege het succes van de ronde in 2019, is er in 2020 een nieuwe ronde van Zonnige
Bedrijven Achterhoek met de AGEM opgestart. De gehanteerde werkwijze is hetzelfde
gebleven als in 2019. Dat betekent dat ook nu weer 60 bedrijven met daken groter dan
500m2 aangeschreven zijn. Met de stand van april 2020 zijn er 12 bedrijven die positief
gereageerd hebben. Een aantal heeft negatief gereageerd en bij een behoorlijk aantal
wachten we nog op antwoord. Veel meer is er op dit moment niet nog over te melden, omdat
deze ronde nu loopt. De verwachting is wel dat deze ronde veel minder positief zal zijn,
omdat bedrijven vooral bezig zijn met de coronacrisis.
3.3 Zon op grote (bedrijfs)daken in Oude IJsselstreek
Volgens de Agem hoort Oude IJsselstreek bij de koplopers in de Achterhoek als het gaat om
het aanvragen van SDE-subsidies en de realisatie van zonnepanelen op daken. Dat is
natuurlijk positief, maar er zijn vragen. Allereerst zijn de ontwikkelingen in Oude IJsselstreek
positief, maar de weg naar het behalen van de doelstelling is nog lang. Veel zon op dak is in
hoogconjunctuur gerealiseerd (in de periode 2017-2019), maar de vraag is of bedrijven dat
ook in laagconjunctuur blijven doen.
Zoals in onderstaand overzicht te zien is, zijn bedrijven in Oude IJsselstreek vanaf 2017
actief geworden met het aanvragen van SDE-subsidies. Voor een deel is te verklaren
doordat een aantal koplopers om uiteenlopende reden wil verduurzamen en dat dan het idee
van “goed voorbeeld doet volgen” opgaat. Voor een ander deel door de inzet die we er als
gemeente via ZBA op gezet hebben. Dat laatste is met name in 2019 goed terug te zien.
Op dit moment liggen er ongeveer 22.740 panelen op grote (bedrijfs)daken en dus iets meer
dan 7 hectare. Dat is gepaard gegaan met ruim € 13 miljoen aan SDE-subsidie. Er ligt nog
voor ruim € 5,8 miljoen aan SDE-subsidie bij bedrijven in Oude IJsselstreek dat gebruikt kan
worden om ongeveer 3 hectare aan zon op dak te leggen.
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Overzicht SDE-subsidies in Oude IJsselstreek
Jaar
Aantal
Aantal
bedrijven dat
bedrijven dat
SDE
SDE
ontvangen
gerealiseerd
heeft
heeft
2014
2
2
2015
0
0
2016
2
2
2017
18
10
2018
5
4
2019
22
10
Totaal 49
28

Productie /
jaar (MW)

Subsidie in
€

Gerealiseerd

609
0
1.472,50
4.069,07
1.040,06
3.434,63
10.625,26

862.110
0
1.576.763
5.222.919
1.371.249
4.084.086
13.117.127

2.157 panelen
0
353 panelen
7.345 panelen
3.344 panelen
9.541 panelen
22.740

We zien in Oude IJsselstreek een paar opvallende zaken:
 Het duurzaamheidsaspect wordt opgepakt (bij nieuwbouw) in Varsseveld. In totaal gaat
het dan om 9 bedrijven in Varsseveld die met SDE zon op dak gerealiseerd hebben. Dat
zijn zowel grotere als kleinere bedrijven.
 Na Varsseveld zien we dat op De Rieze in Ulft ook langzaamaan aandacht voor
duurzaamheid en dan specifiek voor zon op dak ontstaan.
 Bedrijven en bedrijventerreinen in andere plaatsen in Oude IJsselstreek blijven, op een
aantal uitzonderingen na, achter.
 We zien dat duurzaamheid gemeentebreed opgepakt wordt door met name industriële
bedrijven die ook op andere fronten voorop lopen. Dat gaat dus verder dan de redenatie
dat zij door hun grote dak en met hun vaak grotere financiële armslag meer
mogelijkheden hebben om zon op dak te realiseren.
 Daarnaast vragen ook organisaties met een maatschappelijk oogpunt SDE-subsidie voor
zon op dak aan. Het gaat dan bijvoorbeeld om zorgorganisaties.
3.4 Zon op dak bij publiek, sport en scholen
In de gemeente is bij een aantal onderwijsinstellingen en sportaccommodaties zonnepanelen
op dak gerealiseerd. Dat gaat over het algemeen niet om de grote aantallen. Aansprekende
voorbeelden zijn sporthal De IJsselweide (346 zonnepanelen), de basisscholen De Meander
en Op Koers in Varsseveld (samen 362 zonnepanelen) en basisschool De Oersprong in Ulft
(360 zonnepanelen). Alles bij elkaar schatten we in dat het hier om minimaal 1.120
zonnepanelen gaat. Dit aantal is niet bij de 22.740 panelen inbegrepen.
Op vier gemeentelijke gebouwen zijn zonnepanelen gerealiseerd. Dat zijn het gemeentehuis
(370 zonnepanelen) en het Loonbureau en het Frank Daamengebouw op het DRUIndustriepark (samen 134 zonnepanelen). Sporthal De IJsselweide is al genoemd.
3.5 Toekomstige inzet
Als college is de verduurzaming van onze samenleving en economie één van onze
prioriteiten. We kijken dan ook heel specifiek naar zon op dak, conform de zonneladder van
het Rijk en uw wens. En ondanks de coronacrisis en de negatieve economische
ontwikkelingen, blijven we daarom een aantal zaken doen:
 Goede voorbeelden blijven we voor het voetlicht brengen.
 We blijven bedrijven wijzen op het belang van verduurzaming en de
(subsidie)mogelijkheden die er zijn.
 We blijven bedrijven waar nog SDE-subsidie ligt actief benaderen.
 We voeren de ZBA ronde voor 2020 uit.
 Bij nieuwe fysieke ontwikkelingen als de ontwikkeling van een nieuw industrieterrein is
duurzaamheid een prioriteit. Dat zien we ook terug bij provinciaal beleid.
 We verduurzamen onze eigen gebouwen. Daar is ook een budget aan gekoppeld.
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Zonnige Bedrijven
Het programma Zonnige Bedrijven helpt
ondernemers om de voordelen van zonnepanelen op hun bedrijfsdaken beter te
benutten. Bedrijven met een beschikbaar
dakoppervlak groter dan 500 vierkante
meter kunnen hieraan deelnemen.
Door zelf stroom op te wekken dragen
Achterhoekse bedrijven bij aan de doelstelling om de Achterhoek in 2030 energieneutraal te maken: samen net zoveel
energie opwekken als dat we gezamenlijk
gebruiken.
Achterhoekse bedrijven kunnen met
Zonnige Bedrijven ook het verschil maken.
Door zelf stroom op te wekken blijft een
groot gedeelte van de investeringen en de
energiekosten in de Achterhoek én stimuleren zij de lokale werkgelegenheid, denk
maar aan de leveranciers en installateurs
van de installaties.
Onderstaande gemeenten nemen deel en
dragen bij aan het programma Zonnige
Bedrijven.

De voordelen van een Zonnig Bedrijf
Het plaatsen van zonnepanelen geeft
u de komende 15 jaar meer zekerheid
over de stroomkosten van uw bedrijf.
Daarnaast kunt u financieel rendement
behalen en uw onderneming een ‘groen
gezicht’ geven! Samen met bijvoorbeeld uw
medewerkers en/of omwonenden, maar
ook zakenrelaties, investeren in groene
energie? Als Zonnig Bedrijf kunt u ook een
ander rendement behalen: Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen.
Gratis quickscan
In iedere deelnemende gemeente worden
de eerste 50 aanmeldingen beloond met
een gratis quickscan. Deze quickscan geeft
inzicht in de mogelijkheden voor zonnepanelen op het bedrijfsdak.
U kunt zich met dit formulier aanmelden
voor de gratis quickscan
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Is uw dak groter dan 500
vierkante meter?
Bedrijven die deel willen nemen aan
Zonnige Bedrijven in de Achterhoek
beschikken over een totaal dakoppervlak
van meer dan 500 vierkante meter. In
een quickscan geven wij u een indicatie
van de potentie van uw dak(en). We gaan
hierbij uit van de maximale grootte van de
zonnepanelen die op u dak(en) gerealiseerd
kan(kunnen) worden en hoeveel duurzame
energie hiermee wordt opgewekt.
Gratis quickscan en doorberekening
businesscase
In iedere deelnemende gemeente aan
Zonnige Bedrijven in de Achterhoek
(Bronckhorst, Montferland, Doetinchem
en Oude IJsselstreek) worden de eerste
50 aanmeldingen beloond met een gratis
quickscan. Deze quickscan geeft inzicht in
de mogelijkheden voor zonnepanelen op
het bedrijfsdak. Uit de eerste 50 inschrijvingen worden 25 deelnemers geselecteerd
die tevens een gratis en onafhankelijke
vergelijking van drie business cases
ontvangen: zelf investeren, anderen investeren of coöperatief investeren. Voorwaarde
hiervoor is dat zij een positieve quickscan
en rapportage van de constructeur hebben
waaruit blijkt dat het dak geschikt is of
geschikt gemaakt kan worden.

Het traject
1 Aanmelden en gratis quickscan
Uw ingevulde aanmeldformulier wordt
door AGEM gecontroleerd op volledigheid.
U wordt vervolgens geïnformeerd of u
in aanmerking komt voor één van de 50
gratis quickscans. De volgorde van binnenkomst van volledig en correct ingevulde
aanmeldformulier is bepalend. AGEM neemt
contact met u op om de uitkomsten van de
quickscan te bespreken.
2 Constructieve check van het dak
Uw dak(en) moet(en) worden gecontroleerd
door een constructeur. De constructeur
berekent of uw dak(en) de extra belasting
van de zonnepanelen, zoals deze in uw
persoonlijke quickscan is uitgerekend,
kunnen dragen.*
Voor de constructieve check maakt u zelf
een afspraak met een constructeur. Zij
maken voor u een rapportage waaruit blijkt
of de zonnepanelen op uw dak gerealiseerd
kunnen worden. Komt de constructeur tot
de conclusie dat uw dak ongeschikt is voor
zonnepanelen en kan het dak ook niet
geschikt gemaakt worden? In dit geval krijgt
u een deel van de kosten voor de rapportage vergoed. De maximale vergoeding kan
per gemeente verschillend zijn.

3 Gratis vergelijk drie businesscases
Voor 25 bedrijven worden gratis en onafhankelijk drie verschillende businesscases
berekend: zelf investeren, anderen investeren of coöperatief investeren.
Hierna volgt een adviesgesprek, waarin de
verschillende businesscases worden
besproken. U kiest een businesscase
waarmee u aan de slag gaat.
4 Realisatie
U wordt vrijblijvend gekoppeld aan een
échte Achterhoekse installateur en/of
aanbieder van zonnepanelen. Kiest u voor
een coöperatieve investering? Dan wordt
de nog op te richten coöperatie vrijblijvend
gekoppeld aan een échte Achterhoekse
installateur. Hierna wordt door de verantwoordelijke partij de SDE+ aanvraag ingediend bij RVO.
Dit is alleen van toepassing als u nog geen
beschikking van RVO heeft.*
U bent klaar om een Zonnig Bedrijf in de
Achterhoek te realiseren! *

* Deze onderdelen zijn niet opgenomen
in het programma Zonnige Bedrijven in
de Achterhoek. U bent als deelnemend
bedrijf zelf verantwoordelijk voor deze
onderdelen.
Dit betekent dat u zelf:
- opdracht geeft aan een constructeur
voor de constructieve check;
- de aanvraag voor de SDE+ indient bij
RVO;
- opdracht geeft voor het realiseren van
de zonnepanelen aan de uitvoerende
partij (installateur, investeerder, of
coöperatie).
		 AGEM kan u bij deze onderdelen
ondersteunen.

5 Evaluatie met alle betrokken partijen
Zonnige Bedrijven in de Achterhoek wordt
afgesloten met een evaluatie. We bespreken
het hele proces, van aanmelding tot en met
realisatie.

Hans Scholten, CFO bij Kramp,
sponsor van maatschappelijk
verantwoord ondernemen
én deelnemer Zonnige Bedrijven
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Gelders Energie Akkoord
Zonnige Bedrijven in de Achterhoek wordt
ondersteund door de Provincie Gelderland,
als onderdeel van het Gelders Energie
Akkoord. Het Gelders Energieakkoord (GEA)
is een samenwerking tussen meer dan 200
organisaties en instellingen in de provincie
Gelderland die het uitvoeringsplan (20162019) in praktijk brengen onder het motto
‘samen voor ons klimaat’.
Vier programma’s staan centraal: Wijk van
de Toekomst, Regionale Samenwerking,
Bedrijventerreinen van de Toekomst en
Mobiliteit.

Rondom deze programma’s is GEA georganiseerd in thematafels – waar kennisdeling,
samenwerking en innovatieve ideeën
ruimte krijgen. Samen werken wij aan ons
klimaat. Want alleen ga je weliswaar soms
sneller, maar door samen te werken kom je
veel verder.
Voor meer informatie:
www.geldersenergieakkoord.nl

SDE+ subsidie
De SDE+ is één van de de belangrijkste
voorwaarden van het programma Zonnige
Bedrijven: geen SDE+ beschikking, geen
businesscase.

Wie is de aanvrager?
Alleen de beoogd producent kan SDE+
aanvragen. Bij Zonnige Bedrijven is de
producent afhankelijk van het type
businesscase.

SDE+ staat voor Stimulering Duurzame
Energieproductie. Duurzame energie wordt
opgewekt uit onuitputtelijke bronnen
en heet daarom ook wel hernieuwbare
energie. SDE+ is een exploitatiesubsidie.
Dat wil zeggen dat producenten subsidie
ontvangen voor de duurzame energie die zij
opwekken. Omdat de kostprijs van duurzame energie hoger is dan die voor energie
uit fossiele brandstoffen, is de productie van
duurzame energie niet altijd rendabel. SDE+
vergoedt het verschil tussen de kostprijs
van duurzame energie en de marktwaarde
van de geleverde energie: de onrendabele
top. De subsidie wordt toegekend over
een periode van 15 jaar. De hoogte van de
subsidie is afhankelijk van de toegepaste
technologie en de hoeveelheid duurzame
energie die u produceert.

1. Zelf investeren
 bedrijf is producent

Voor wie geldt SDE+?
De doelgroepen voor de SDE+ zijn bedrijven
en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie gaan produceren.
De Rijksoverheid is uitgesloten van deelname.

2. Anderen investeren
 leasemaatschappij is producent
3. Coöperatief investeren
 coöperatie is producent
Voor meer informatie:
www.rvo.nl/file/brochure-sde-voorjaar-2018
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De drie businesscases
Uitgangspunten voorbeelden businesscases: Project uit 2017: ca. 900 panelen, 256.000 kWp
Verwachte opbrengst ca. 230.000 kWh (1e jaar) Beschikking SDE+ 2017
Disclamer: Grafieken van businesscases zijn voorbeelden. Er kunnen geen rechten aan
worden ontleend.

1. Zelf investeren
Bij deze vorm investeert het bedrijf zelf in zonnepanelen. Het bedrijf is eigenaar van de
installatie en zelf overal verantwoordelijk voor.
Voordelen
• financieel rendement volledig voor bedrijf
• groene uitstraling van het bedrijf
• onafhankelijk
• vrije keuze (écht Achterhoekse)
installateur
• snel te realiseren

Nadelen
• eigen vermogen gebruiken
• zelf verantwoordelijk voor installatie
• werknemers, zakenrelaties en omwonenden kunnen niet participeren
• bedrijf moet zelf de realisatie regelen,
bijvoorbeeld vergelijk offerte en voorwaarden

2. Anderen investeren
Bij deze vorm huurt het bedrijf de zonnepanelen van een leasemaatschappij. Het bedrijf
krijgt vervolgens een hoeveelheid stroom van “eigen dak” geleverd voor een laag tarief. Het
voordeel van de lagere stroomkosten is groter dan de huur. Het leasebedrijf is verantwoordelijk voor de installatie.
Voordelen
• zelf geen investering
• niet zelf verantwoordelijk voor installatie
• groene uitstraling van het bedrijf
• snel te realiseren
• leasemaatschappij organiseert en realiseert

PV-Partners van AGEM:
B&W Energy, Ulft
EVO Energie, Doetinchem
Huls Duurzame Energie, Winterswijk
Kremer Installatietechniek BV, ‘s-Heerenberg
Tenten Solar, Lichtenvoorde
Wopereis Solar, Doetinchem

Nadelen
• afhankelijk van leasemaatschappij
• leasemaatschappij bepaalt (écht
Achterhoekse) installateur
• werknemers, zakenrelaties en omwonenden kunnen niet participeren
• financieel rendement deels voor leasemaatschappij
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3. Coöperatief investeren
Bij deze vorm wordt een energiecoöperatie met bijvoorbeeld werknemers, zakenrelaties en
omwonenden opgericht. AGEM kan hierbij helpen. Het bedrijf kan ook zelf financieel participeren in de coöperatie. De coöperatie investeert in de zonnepanelen, verhuurt deze aan
het bedrijf en levert stroom aan het bedrijf. Ook hier is het voordeel van de lagere stroomkosten groter dan de huur. Door de extra subsidie van de Provincie Gelderland hoeft minder
geïnvesteerd te worden en is het totale financiële voordeel extra aantrekkelijk. Eigendom en
verantwoordelijkheid van de installatie liggen bij de coöperatie.
Voordelen
• 0-75% zelf investeren
• niet zelf verantwoordelijk voor installatie
• groene uitstraling van het bedrijf
• werknemers, zakenrelaties en omwonenden kunnen participeren;
• AGEM helpt
• Participatie-subsidie Provincie Gelderland
• Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen zonder dat het geld kost
• coöperatie organiseert en realiseert

Nadelen
• afhankelijk van (op te richten) lokale
energiecoöperatie
• deelnemers werven
• coöperatie bepaalt (écht Achterhoekse)
installateur
• rendement delen met coöperatie

Voorwaarden Participatie-subsidie van
de provincie Gelderland
• deelname van minimaal 50 natuurlijke
personen wonend op 50 verschillende
adressen door middel van een financiële
bijdrage;
• de financiële deelname van voornoemde
personen bedraagt gezamenlijk ten
minste 25% van de kosten;

• de bijdrage per natuurlijk persoon
bedraagt minimaal =C 50;
• het lokale hernieuwbare energieproject
heeft een terugverdientijd van minimaal
vijf jaar;
• bijdrage van natuurlijke personen ten
minste 5 jaar beschikbaar;
• subsidie bedraagt ten hoogste 20% van
de kosten, met een minimum van
=C 3.500 en een maximum van
=C 100.000.

Vergelijking drie businesscases
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AGEM
AGEM gelooft in een duurzame Achterhoek waarin we

stelling van de leden van de coöperatie per 1 januari

niet afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. AGEM

2018 veranderd, door naast de acht gemeenten

is door de acht Achterhoekse gemeenten opgericht

(oprichters) ook de lokale energiecoöperaties in de

om deze energietransitie te versnellen met als doel:

Achterhoek toe te laten als lid. Zo kunnen zij meebe-

Achterhoek energieneutraal in 2030.

slissen over het beleid van AGEM en de uitvoering
van de energietransitie. Hiermee is een volgende

AGEM werkt aan deze ambitie door in te zetten op

stap gemaakt in het streven de energietransitie in

besparen van energie, opwekken van lokaal opge-

de Achterhoek dichterbij de bewoners te brengen.

wekte energie en leveren van Achterhoekse energie.

Momenteel worden de mogelijkheden uitgewerkt van

Dat doen we samen met inwoners, bedrijven en

toetreding van bedrijven en andere organisaties tot de

instellingen in de Achterhoek. Hiertoe is de samen-

de coöperatie AGEM.

Lokale
Energiecoöperaties
Sinds 1-1-2018

Achterhoekse
gemeenten
Sinds oprichting 2013

Bedrijven/overige
Organisaties
Vanaf 2019

Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij U.A.

Bedrijfsactiviteiten
besparen

opwekken

AGEM
Energieloket
Deze informatiebrochure is met de grootst mogelijke

AGEM Zonnige bedrijven

zorg samengesteld. Aan druk-/zetfouten kunnen geen

klantenservice@agem.nu

rechten worden ontleend.

Telefoon: 0314 820 388

oktober2018 www.agem.nu

www.zonnigebedrijven.nl

leveren

Aansprekende voorbeelden van zon op dak
Wanders Groep in Ulft met 1.100 zonnepanelen

Foto van Tandem Solar (Didam)
Kaak in Terborg met ruim 1.100 zonnepanelen

Foto van Kaak Group (Terborg)
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Kramp in Varsseveld met 1.650 zonnepanelen

Foto van Kremer Groep (’s-Heerenberg)
Zie ook:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=IR3tgiS5vYI&feature=emb_logo
Van Raam in Varsseveld met 1.600 zonnepanelen

Foto van Van Raam (Varsseveld)
Zie ook:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=xxMWYh2N95Q&feature=emb_logo
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