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Onderwerp Statenbrief:
Uitvoering motie 84: Verzilver uw dak
Voorgestelde behandeling:
Ter informatie
Geachte dames en heren,
Inleiding
In uw vergadering van 30 oktober 2019 heeft u motie 84: “Verzilver uw dak” aangenomen en ons daarmee
opgedragen een plan uit te werken om zonnepanelen op bedrijfsdaken te stimuleren. Met deze statenbrief
informeren wij u over de aanpak waarmee wij invulling geven aan uw motie.
Voorgeschiedenis
U heeft motie 84 aangenomen tijdens de bespreking van het statenvoorstel over het Klimaatakkoord. Sinds die
vergadering zijn er verschillende stukken in uw Staten behandeld die invloed hebben op de uitvoering van deze
motie. U heeft op 29 januari 2020 het statenvoorstel Programmaplan Energietransitie 2020-2025 vastgesteld met
“zon op dak” en “besparen bij bedrijven” als belangrijke pijlers. Daarnaast zijn in de cie M&M van 10 juni 2020 de
concept-RES’en besproken, waarin zonnepanelen op bedrijfsdaken een belangrijke bijdrage leveren aan de
concept-boden.
Essentie / samenvatting:
Om aan de doelstellingen te voldoen, zoals geformuleerd in het Programmaplan Energietransitie 2020-2025, is
het belangrijk om zoveel mogelijk geschikte daken te voorzien van zonnepanelen. Bedrijfsgebouwen hebben vaak
grote en geschikte daken om te benutten voor de productie van zonne-energie. Daarom omarmen wij uw motie
en gaan we als provincie Utrecht versnelling aanbrengen in de realisatie van zonnepanelen op bedrijfsdaken.
Wij zien voor de provincie vooral een rol in het faciliteren, informeren en aanjagen van de versnelling van
zonnepanelen op bedrijfsdaken. Na gesprekken met Economic Board Utrecht (EBU), Natuur en Milieufederatie
Utrecht (NMU), Energiefonds Utrecht, gemeenten en marktpartijen, zijn we tot een aanpak gekomen om
uitvoering te geven aan uw motie. Dit doen we met de volgende acties:
1) We stellen een platform beschikbaar waar bedrijven informatie kunnen vinden over zon op dak. Ook kunnen zij
via dit platform in contact komen met verschillende organisaties die de bedrijven hierbij kunnen ondersteunen.
Ten slotte vinden zij op dit platform informatie over de mogelijkheden voor financiering en antwoord op veel
gestelde vragen. Het platform is vanaf 1 september te bereiken via:
www.energiewerkplaatsutrecht.nl/verduurzamenbedrijven.
2) Per medio september 2020 bieden we 150 quick-scans aan, aan bedrijven met een dakoppervlak groter dan

200 m2. Met deze quick-scans krijgen bedrijven snel en eenvoudig inzicht in de technische en financiële
mogelijkheden van zonnepanelen op het dak. Dit inzicht is een belangrijke eerste stap in het beslissingsproces
om zonnepanelen op dak te realiseren. Met het inzicht uit de quick-scan zijn bedrijven in staat om zelf gericht
vervolgstappen te zetten om zonnepanelen op het bedrijfsdak te realiseren.
3) We stellen subsidies beschikbaar voor een collectieve verduurzamingsaanpak bij bedrijven. Met deze subsidie
kunnen collectieven van bedrijven onderzoek doen en stappen zetten om collectief maatregelen te nemen om
energie duurzaam op te wekken, via bijvoorbeeld zonnepanelen en/of energie te besparen. Een collectieve
aanpak heeft verschillende voordelen. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld gezamenlijk inzicht krijgen in de
mogelijkheden, kunnen ontzorgd worden en gezamenlijk verschillende kosten delen. Daarnaast heeft het
bijvoorbeeld ook inkoopvoordelen.
4) We brengen bedrijven in contact met lokale energiecoöperaties. Naast het zelf investeren in zonnepanelen op
het dak (zoals bij onderdeel 2 en 3 het geval is), kunnen bedrijven ook samenwerken of het realiseren van
zonnepanelen op het dak over laten aan een lokale energiecoöperatie. Deze coöperatie kan daarmee het
bedrijfsdak benutten voor de productie van duurzame energie en deze energie aan de lokale gemeenschap
beschikbaar stellen. Via www.energiewerkplaatsutrecht.nl/verduurzamenbedrijven brengen we deze optie en
contactgegevens van de energiecoöperaties onder de aandacht bij de bedrijven.
5) We brengen het Energiefonds Utrecht onder de aandacht van Utrechtse bedrijven via het platform, als
mogelijkheid om bedrijven te ondersteunen bij de investering van de verduurzamingsprojecten. Daarnaast kan het
Energiefonds actief met bedrijven meedenken om lastig te financieren projecten toch mogelijk te maken.
6) We zetten in op stimulerend toezicht bij bedrijven. We ondersteunen de omgevingsdiensten in het ontwikkelen
van een stimulerende aanpak, waarbij de toezichthouder tijdens een energiecontrole met de ondernemer in
gesprek gaat over de mogelijkheden van zon op dak bij de bedrijven.
Over het platform en de nieuwe instrumenten zal actief worden gecommuniceerd naar bedrijven middels een
folder, organisatie van bijeenkomsten, het benutten van ons netwerk en het verspreiden van een persbericht.
Deze maatregelen bieden wij vanaf medio september 2020 aan. Daarnaast zien wij dat zon op bedrijfsdaken
steeds meer aandacht krijgt. Bijvoorbeeld in de drie RES-regio’s wordt een belangrijk deel van het bod gevormd
door zon op bedrijfsdaken. Daarom gaan we richting RES 1.0, in samenwerking met de RES-regio’s onderzoeken
of er een provincie-brede of regionale samenwerking mogelijk is om zonnepanelen op bedrijfsdaken te stimuleren
en onderzoeken we welke aanpak daarbij passend is. Ook onze partners, zoals het Energiefonds Utrecht, kunnen
hierin een belangrijke rol spelen. Daarnaast gaan we later dit jaar onderzoeken in hoeverre er ook een koppeling
te maken is met klimaatadaptieve maatregelen op daken van bedrijven.
Bovenstaande maatregelen zijn vooral nieuwe maatregelen, die zijn gericht op MKB-bedrijven met grote daken.
Daarnaast ondersteunt de provincie ook andere organisaties met zonnepanelen op het dak. Agrarische bedrijven
kunnen bijvoorbeeld dit najaar terecht bij de erfbegeleiders/landbouwcoaches, waar wordt gekeken naar een
toekomstbestendige, duurzame bedrijfsvoering waarbij ook de mogelijkheden voor zon op dak kunnen worden
bekeken. Daarnaast kunnen scholen deelnemen in het programma Duurzame Scholen dat in mei van start is
gegaan en zorginstellingen kunnen via de samenwerkingsovereenkomst Duurzame Zorg ondersteuning krijgen bij
verduurzaming en zonnepanelen op dak. Ook via de NMU kunnen maatschappelijke organisaties (zoals
sportverenigingen) ondersteuning krijgen bij zonnepanelen op hun dak. Daarmee ondersteunt de provincie
Utrecht zonnepanelen op dak bij steeds meer bedrijven en organisaties, om zoveel mogelijk geschikte daken te
benutten voor de productie van zonne-energie. Daarnaast is de provincie Utrecht aan het werken aan een
monitoringssysteem om inzicht te krijgen in de voortgang van zon op dak in onze provincie. Op basis daarvan kan
de provincie gerichter acties uitzetten bij de verschillende doelgroepen om zon op dak te stimuleren.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
De uitvoering van motie 84, verzilver uw dak, en draagt bij aan de programmapijlers zon op dak en besparen bij
bedrijven uit het Programmaplan Energietransitie 2020-2025.
Financiële consequenties
De benodigde middelen voor de uitvoering van de motie zijn beschikbaar vanuit de bestaande middelen voor de
uitvoering van het Programmaplan Energietransitie 2020-2025. Het betreft een bedrag van € 75.000 voor het
aanbieden van de quick-scans en informatie voor op website en € 15.000 voor communicatiemateriaal (zoals
bijvoorbeeld folders, animatie, Energiewerkplaats LIVE). De subsidies voor collectieve verduurzamingsaanpakken
worden gedekt uit de middelen die vanuit het programma aan de Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie
worden gekoppeld.

Vervolgprocedure / voortgang
Met de ontwikkeling van bovengenoemde aanpak en het aanbieden van de maatregelen per medio september,
beschouwen wij deze motie als afgedaan. Via de reguliere planning- en control cyclus zullen wij u op de hoogte
houden van de voortgang.
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten
Wij vragen PS kennis te nemen van de uitwerking van motie 84.
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter,
De secretaris,

