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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief Zon op Dak project Provincie Zeeland in gemeente Vlissingen
Geachte raad,
Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over het project Zon op Dak van de Provincie
Zeeland in de gemeente Vlissingen en het besluit van ons college om hieraan deel te
nemen.
In het kort
Provincie Zeeland heeft het Zon op Dak-loket opgericht om dakeigenaren (particulieren en
bedrijven) met een groter dak (een potentie van 15 kWp of meer) en een geschikte
netwerkaansluiting te adviseren en tot aan de fase van daadwerkelijke realisatie te helpen bij
een Zon op Dak project. Daken met een potentie van 15 kWp of meer dragen wezenlijk bij
aan de doelen van de Regionale Energie Strategie Zeeland (RES 1.0). Ook sluit het aan bij
de ambitie voor zonnepanelen op daken (Coalitieakkoord 2022-2026) en de ambities
duurzaam Vlissingen (Strategische Visie 2040). In Zeeland doen de gemeente Veere,
Terneuzen, Middelburg en Sluis hier al aan mee. Het college besluit dat gemeente
Vlissingen ook mee doet aan dit project.
Meedoen houdt in dat de gemeente een brief stuurt aan alle dakeigenaren die door de
Provincie Zeeland in samenwerking met netbeheerder Stedin zijn geselecteerd. Er zijn geen
kosten of juridische consequenties verbonden aan deelname aan dit project voor gemeente
Vlissingen. Het project wordt geheel bekostigd door de Provincie Zeeland.
Zon op Dak-Loket
Het aanleggen van zonnepanelen op daken heeft in de Regionale Energie Strategie Zeeland
prioriteit boven het aanleggen van zonnepanelen op de grond. Dakeigenaren gaan
weliswaar uit eigen beweging over tot het leggen van zonnepanelen op hun dak, maar
vanzelf sprekend is het niet. Het realiseren van zonnepanelen op het dak is een grote
investering, het behoort vaak niet tot de kern van de bedrijfsvoering, het verkennen van de
businesscase kost veel tijd en er zijn vaak technische beperkingen.
Om dakeigenaren met een dak potentie van 15 kWp of meer te stimuleren toch over te gaan
tot aanleg van zonnepanelen, moeten deze belemmeringen worden geminimaliseerd. Een
dak oppervlakte met een potentie van 15 kWp of meer zijn de grotere daken. Dit zijn vaak de
daken van bedrijfsmatig gebruikte gebouwen. Daarom is het Zon op Dak-loket door de
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Provincie Zeeland, gemeenten en netbeheerder Stedin opgericht. Het loket heeft als doel
dakeigenaren te adviseren en te helpen bij een Zon op Dak project tot aan de fase van
daadwerkelijke realisatie. Dakeigenaren met grotere daken en een geschikte netaansluiting
worden daarom aangeschreven met een aanbod voor hulp. Deze hulp wordt geboden vanuit
organisatie Zeeuwind, waar veel expertise over dit onderwerp aanwezig is.
Voor elke dakeigenaar die zijn belangstelling kenbaar maakt, is voor de advisering tot aan
het moment van daadwerkelijke realisatie een aantal uren beschikbaar gesteld met daar aan
gekoppeld een budget. Op het moment van realisatie komt een door de dakeigenaar te
kiezen installateur in beeld. Dit is geen taak van het loket.
In onderstaande figuur zijn de stappen die doorlopen worden met de dakeigenaar
weergegeven.
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Vervolg
In de week van 31 oktober tot en met 6 november 2022 verstuurt de gemeente Vlissingen
aan alle dakeigenaren die in aanmerkingen komen voor dit project een brief. In deze brief
staat meer informatie over het project en hoe er contact opgenomen kan worden met het
loket Zon op Dak.
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