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Emmeloord, 6 augustus 2013. 

 

Onderwerp 

Bijdrageregeling Zonne-energie 

 

Advies raadscommissie 

Woonomgeving 

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

De bijdrageregeling zonne-energie stoppen en het resterende bedrag reserveren voor 

zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. 

 

Doelstelling 

Informeren over de resultaten van de bijdragereging zonnepanelen en herbestemmen 

van het resterende budget. 

 

 

Inleiding 

Op 23 februari 2012 heeft de gemeenteraad de “Bijdrageregeling toepassing zonne-

energie particuliere woningen Noordoostpolder” vastgesteld. In deze regeling is geen 

einddatum opgenomen.  

 

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet eerst een reserveringsverzoek worden 

ingediend. Wanneer de gemeente subsidie reserveert kan, na installatie van de 

zonnepanelen, de rekening en een subsidieverzoek worden ingediend. Binnen twee 

weken was het budget voor individuele aanvragen volledig gereserveerd. Voor collectieve 

aanvragen was het budget pas na vier maanden volledig gereserveerd. Wanneer 

aanvragers geen gebruik maakten van de gereserveerde subsidie werd voor de 

aanvragers die op een reservelijst waren geplaatst alsnog een subsidie gereserveerd.  

 

Verdeeld over zes collectieven hebben 53 huishoudens succesvol een beroep gedaan op 

de collectieve regeling. 76 huishoudens maakte succesvol gebruik van de individuele 

regeling.  

 

Individueel is € 33.376,00 aangevraagd en goedgekeurd. Binnen het collectieve deel is 

32.079,00 aangevraagd. De totale investering die met behulp van de subsidie is gedaan 

is niet exact bijgehouden. Op basis van steekproeven kunnen we stellen dat de bijdrage 

voor individuele aanvragen zo’n 7,5% is. Voor de collectieve aanvragen is dat zo’n 10%. 

Bij benadering is door de individuele aanvragers € 445.013,00 geïnvesteerd. Door de 

collectieven is bij benadering € 320.790 geïnvesteerd. 

 

Inmiddels is de regeling ruim een jaar van kracht geweest. Er is € 75.000 - € 33.376,00 - 

€ 32.079,00 = € 9.545,00 van het beschikbaar gestelde budget over. 

 

Beleidsreferentie 

Op 23 februari 2012 heeft de gemeenteraad de “Bijdrageregeling toepassing 

zonne-energie particuliere woningen Noordoostpolder” vastgesteld. Op 1 maart 

2012 is de regeling in werking getreden. 
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Argumenten 

1 Er komen geen aanvragen meer binnen. 

De vraag naar gemeentelijke subsidie op zonnepanelen is vrijwel nihil geworden. 

Geïnteresseerden die informeren bij de gemeente worden gewezen op de mogelijkheden 

die het Rijk biedt. Deze mensen kiezen er dan unaniem voor een beroep te doen op de 

rijksregeling. 

 

2 Na een jaar is het budget bijna uitgeput. 

De regeling is een jaar van kracht geweest. Alle geïnteresseerden lijken de afweging 

gemaakt te hebben, wel of niet een beroep te doen op deze regeling van de gemeente. 

Een deel van het budget blijft nu over. Dit is vooral het gevolg van een financieel 

aantrekkelijkere regeling van het Rijk. 

 

3 Indien zonepanelen aanbevolen worden is het mogelijk dit deels te realiseren. 

Momenteel wordt, naar aanleiding van een motie van GroenLinks, nagegaan of het 

mogelijk is om zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen te plaatsen. Er wordt gekeken 

of dit rendabel is. Indien dit het geval is dan kan het resterende budget gebruikt worden 

voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Het 

college wordt hier eind oktober over geadviseerd. 

 

4 Het Rijk heeft momenteel een vrijwel identieke regeling. 

De rijksregeling is opengesteld tot 2014. Het Rijk berekent op een andere manier de 

hoogte van de subsidie. Over het algemeen is de rijkssubsidie hoger dan de 

gemeentelijke subsidie. In de bijdrageregeling van de gemeente is opgenomen dat de 

gemeente geen subsidie uitkeert wanneer de aanvrager subsidie krijgt van een andere 

overheid dan de gemeente. 

 

Kanttekeningen 

Geen  

 

Planning/uitvoering 

NVT 

 

Bijlagen 

Geen 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : A. Poppe 

Steller : dhr. A. Popping; 33 28; a.popping@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 augustus 2013,  

no. 11525-1 ; 

 

gelet op artikel Bijdrageregeling zonne-energie 

 

B E S L U I T: 

 

De bijdrageregeling zonne-energie te stoppen en het resterende bedrag te reserveren 

voor zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

Van 9 september 2013. 

De griffier,             de voorzitter, 

 


