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Aanleiding 

In het Akkoord van Groenlo hebben we als Achterhoek afgesproken om ons gezamenlijk in te zetten voor de 

energietransitie. Dat doet Oude IJsselstreek door zonnedaken bij (grote) bedrijven en agrariërs te stimuleren middels 

het programma ‘Zonnige bedrijven’ en door initiatieven voor zonnevelden en windturbines van derden te faciliteren. 

Ook hebben we op het gemeentehuis en sporthal IJsselweide zonnepanelen laten leggen. Zon op dak blijft de meest 

wenselijke vorm van energieopwekking onder de gangbare duurzame technologieën. Dit wil het college stimuleren 

door daken in eigen bezit te voorzien van zonnepanelen, het liefst in handen van een lokale energiecoöperatie zodat 

de inwoners ook profiteren van de transitie.  

 
In de memo ‘zon op gemeentelijke daken’ van 12 januari 2021 lichtte wethouder Kock toe hoe het college wil zorgen 

voor meer zonnepanelen op gemeentelijke daken. Deze memo gaat in op hoe we de zonnepanelen op drie 

gemeentelijke daken willen gaan financieren. 

 

Stand van zaken voortraject 

Voor de drie meest kansrijke daken is in het najaar 2020 SDE-subsidie aangevraagd op basis van quick scans. Het 

gaat om twee daken van het Sportcomplex Paasberg en de een deel van de voormalige Afbramerij op de DRU (nu 

CIVON)1. In totaal gaat het om een investering van circa €400.000 voor bijna 2.000 panelen. Inmiddels zijn de 

subsidies voor alle drie de locaties toegekend.  

 
Om daadwerkelijk over te kunnen gaan tot realisatie moet nog nader onderzoek naar de technisch-financiële 

haalbaarheid worden uitgevoerd, o.a. naar de draagkracht van het dak, en moeten afspraken met de gebruikers van 

het pand worden gemaakt, bijv. over onderhoud en verzekeringen. De eerste stap is het onderzoek naar draagkracht, 

vervolgens vinden de verdiepende gesprekken met de gebruikers plaats.  

 

Financiering – Dak aanbieden aan energiecoöperatie 

De gemeente hoeft het dak niet zelf te exploiteren maar kan het ook aanbieden aan een derde partij. De voorkeur van 

het college gaat uit naar een (nog op te richten) energiecoöperatie die 100% in lokale handen is. Om dit van de grond 

te krijgen willen we vrijwilligers werven die samen het  bestuur van een energiecoöperatie gaan vormen. Voordeel van 

een energiecoöperatie is dat we lokaal eigenaarschap over de energietransitie stimuleren. Er is ook een 

financieringsmodel, het ‘op rozen model’ waarmee ook inwoners met een kleine beurs tegen een relatief laag bedrag 

in kunnen stappen in een coöperatie. De financieringsvorm moet nader uitgewerkt worden met de energiecoöperatie. 

 

 
1 In de memo van 12 januari was per abuis sprake van het Portiersgebouw. De Afbramerij en het Portiersgebouw maken gebruik 

van dezelfde elektriciteitsaansluiting. Qua ruimte op het dak en mogelijkheden met betrekking tot de monumentale status is het 

realistischer om op (een deel van) de Afbramerij zonnepanelen te plaatsen.  
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In een financieringsconstructie met een 

energiecoöperatie maken we geen gebruik van de 

SDE-subsidie, maar haalt de coöperatie de middelen op bij inwoners in de omliggende postcodes. De inzet van 

financiële middelen vanuit de gemeente beperkt zich tot onderzoekskosten en eventueel het steunen van de 

oprichting van de coöperatie.  

 

Financiering – Gemeente met SDE-subsidie 

De uiterste datum om gebruik te kunnen maken van de SDE-subsidie is oktober 2022.Mocht het niet lukken om  op 

tijd een energiecoöperatie op te richten, kunnen we het dak ook zelf exploiteren.  

 

Dekking uit meerjarenbegroting (2019 – 2023) 

Voor de investering stellen we voor gebruik te maken van de middelen die de raad beschikbaar heeft gesteld voor het 

‘Oprichten lokaal energie-fonds voor lokale energieprojecten’ (€ 1,2 miljoen uit programmabegroting 2019-2022). 

Deze middelen waren bedoeld als ‘startgeld’ voor lokale energie-initiatieven. Vaak kunnen deze lokale organisaties, 

die zeker in het begin gerund worden door vrijwilligers, het nodige startkapitaal niet opbrengen. In de Achterhoek was 

sprake van het opzetten van een regionaal fonds om dit soort initiatieven voor te financieren. Vanwege verschillende 

ontwikkelingen tijdens dit traject is er nog geen regionaal fonds opgericht en is de focus verschoven naar deelname 

van de Achterhoekse gemeenten aan het landelijk ontwikkelfonds van Energie Samen. Het risicoprofiel voor 

gemeenten ligt aanzienlijk lager en vraagt bovendien een veel lagere inleg van gemeenten, omdat het Rijk een deel 

van het risico en inleg op zich neemt. 

 
Van de destijds gereserveerde €1,2 miljoen voor het Achterhoeks Aanjaagfonds willen we €500.000 inzetten voor zon 

op gemeentelijke daken en de nodige onderzoeken. Dit bedrag is gebaseerd op het scenario dat wij de panelen zelf 

aanleggen en naast de drie bovengenoemde daken nog een dak kunnen voorzien van panelen. De inkomsten vloeien 

in dat geval terug naar de gemeente. Mocht het lukken om een energiecoöperatie hiervoor op te richten, wordt het 

bedrag lager en kunnen we het inzetten voor mogelijk andere interessante daken in ons bezit of vloeit het geld terug.  

 
De investering in de daken betaalt zich, afhankelijk van het dak, in ongeveer 10 tot 13 jaar terug. De middelen die 

oorspronkelijk bedoeld waren voor het ‘Oprichten lokaal energie-fonds voor lokale energieprojecten’ blijven daarmee 

een revolverend fonds.  

 
Over de deelname aan het landelijke ontwikkelfonds moet elke gemeente nog een besluit nemen. 
 
 

 


