Actiepunten Zonneplan 2017 - 2018
Doel: 3 zonnepanelen per inwoner in 2020
Actiepunt

Concrete stappen in 2017 en 2018

Benodigde middelen

Dekking

Geschat
geïnstalleerd
vermogen per jaar

1. Goede voorbeeld met eigen vastgoed
De gemeente wil het goede voorbeeld geven door waar mogelijk op haar eigen vastgoed duurzame energie op te wekken. Met de
verduurzamingsbijdrage voor de sportvoorzieningen is hiermee al een begin gemaakt. Dit breiden we verder uit met de scholen en ander vastgoed. Het
hoeft daarbij niet altijd te gaan om een eigen investering. Voor het gemeentehuis is de dakconstructie niet geschikt gebleken voor conventionele
zonnepanelen. Omdat het gemeentehuis het visitekaartje van de gemeente is, vragen we de markt hiervoor met innovatieve oplossingen te komen.
a. Gemeentehuis

2017: Randvoorwaarden bepalen
en uitvragen aan marktpartijen
2018: Realisatie

b. Sportvoorzieningen

c.

Barbaraschool
(Kwartier als
postcoderoosproject
2.a, Kersentuin en Palet
weinig kansrijk)

d. Schoudermantel
jongerencentrum

2017:
- Begeleiden clubs in planvorming
en richting uitvoering
- Realisatie eerste 2 clubs en 2
zalen
2018:
- Realisatie overige accommodaties
(waar wenselijk en mogelijk)
2017:
- In beeld brengen mogelijkheden
met energiescan (incl besparing)
2018: Realisatie Barbaraschool

2017: In beeld brengen
mogelijkheden met energiescan

€30.000
Investeringskosten

Projectkosten
terugvloeiend

€2.000 voor externe
begeleiding
€40.000
Investeringsbijdrage

Duurzaamheidsbudget
Bijdrage sport vrijgegeven
door de raad 2016

Clubs: 20.000 Wp
Zalen: 20.000 Wp

€60.000
Investeringsbijdrage

Bijdrage sport vrijgegeven
door de raad 2016

40.000 Wp

€2.000 Kosten scan

Uitvoeringsbudget zonneplan

€2.000 voor externe
begeleiding

Projectkosten
terugvloeiend

€20.000
Investeringskosten
€2.000 Kosten scan

Uitvoeringsbudget zonneplan

15.000 Wp

20.000 Wp

e. Brandweerkazernes
uitbreiding

2018: Realisatie indien mogelijk. Evt
in combinatie met gemeentehuis of
als collectief project

€20.000
Investeringskosten (voor
gemeentelijk deel)

Projectkosten
terugvloeiend

20.000 Wp

2017: Uitbreiding zonnepanelen tot
energieneutraal

€10.000
Investeringskosten

Uitvoeringsbudget zonneplan

10.000 Wp

2. Collectieve opwek door middel van postcoderoosprojecten
Een lokaal energiecollectief heeft verschillende voordelen, waaronder het vergroten van lokaal draagvlak voor en betrokkenheid bij grootschalige
zonprojecten. Een energiecollectief kan lokale projecten (mede) opzetten en zorgen voor het leveren van duurzame energie aan inwoners van de
gemeente door toepassing van de postcoderoos regeling. Niet voor niets is dit sterk in opkomst in het land: er zijn inmiddels 212 lokale coöperaties
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, waaronder in de buurgemeenten Zeist, Houten en Wijk bij Duurstede. Een eigen Bunnikse
energiecollectief is haalbaar gebleken. We bieden dit initiatief actieve ondersteuning bij de opstartfase en stellen gemeentelijk vastgoed ter
beschikking. In 2017 gaan we hiermee van start. Vanuit het bedrijfsleven is er ook interesse gezamenlijke opwek met coöperatieve projecten met
name in de agrarische sector (zie 3.c). Ook de combinatie met nieuwe geluidsschermen biedt mogelijkheden. Dit alles biedt kansen voor
vervolgprojecten.
a. Actieve ondersteuning
coöperatie

Actief helpen met opstart coöperatie
door ontzorgen en bieden van
externe ondersteuning. Ter
beschikking stellen van
gemeentelijk vastgoed
2017: twee projecten op twee
locaties

€3.000 kosten begeleiding
en communicatie per
project, €6.000 totaal

Uitvoeringsbudget zonneplan

€20.000 Projectkosten
€43.000 Voorfinanciering
BTW

Uitvoeringsbudget zonneplan
Vloeit terug naar
gemeente, in te zetten
voor nieuwe projecten

Kwartier en
gemeentewerf samen
240.000 Wp

2018: Opschalen met 2 projecten op €6.000 kosten begeleiding
Projectkosten
250.000 Wp
niet gemeentelijk vastgoed, zoals
en communicatie
terugvloeiend
gronden RWS en (agrarische)
bedrijven
3. Maximaal benutten daken bedrijfspanden
Bunnik kent een groot scala aan bedrijfspanden met volop dakpotentieel. Een eerste voorzichtige blik schets een potentieel van ruim 10 MWp (bron:
www.zonatlas.nl). Toch zijn bedrijven moeilijk te activeren. Om dit te doorbreken, faciliteren we de bundeling van een zonnepaneleninstallaties op
verschillende daken tot één grootschalig project en regelen we projectondersteuning. Op deze manier gaan de inkoopkosten omlaag, komt het
project in aanmerking voor goedkope projectfinanciering en worden ondernemers volledig ontzorgd. Een aanpak die in verschillende gemeenten al

veel zonpotentieel op bedrijfsdaken heeft opgeleverd. Deze aanpak koppelen we aan project voor energiebesparing bij bedrijven in samenwerking
met ondernemersverenigingen uit Bunnik en Wijk bij Duurstede.
De verwijderingsplicht asbest in 2023 geeft een flinke uitdaging voor bedrijven, maar biedt ook kansen voor zonne-energie. Noodzakelijke
investeringen aan het dak kunnen een mooie aanleiding vormen om te investeren in zonnepanelen. We brengen de mogelijkheden in beeld en
helpen de ondernemer op weg door de kosten voor een inventarisatierapport voor asbestverwijdering te vergoeden, wanneer bij vervanging ten
minste de helft van het dak met zonnepanelen wordt vol gelegd.
De agrarisch ondernemer Hoogenraad Veehouderij VOF te Werkhoven heeft al enige tijd het plan om een zonne-installatie op het dak van zijn
bedrijfsloods te realiseren. Meerdere agrariërs in zijn directe omgeving heeft hij enthousiast weten te maken voor dit initiatief. Als collectief willen zij
hier invulling aan gaan geven. Gedurende de begeleiding worden de verschillende mogelijkheden voor de realisatie van zonne-energie-installaties in
kaart gebracht. Elke agrariër wordt op maat geadviseerd.
a. Ondersteuning
duurzame opwek op
bedrijfspanden

b. Kansen signaleren bij
controles en bij
asbestinventarisatie

c.

Collectieve inkoop
agrariërs

2017: Fase 1 Collectieve
inkoopactie, projectopzet bepalen,
bedrijven werven, SDE-subsidie
aanvragen

€15.000 Projectkosten
externe begeleiding

2018: Uitvoering fase 2

Kosten afhankelijk van
deelnemers en keuze
verdeling
(meefinancierbaar)
€5.000 Ureninzet ODRU

2017: Deelname regionaal project
asbest begint met analyseren
omvang door koppelen data asbest
en zonne-energie
Regeling ondersteuning opzetten (in
overleg met ODRU en LTO)

Voorfinanciering uit
uitvoeringsbudget,
onderdeel van
projectfinanciering en
vloeit terug naar gemeente
Duurzaamheidsbudget

2.000.000 Wp

Uren opgenomen in UVP,
gedekt vanuit milieubudget

2018: Uitvoeren regeling

€15.000 Kosten
procesbegeleiding en
inventarisatierapport

Uitvoeringskosten
Omgevingsvisie

2017: Begeleiden agrariërs,
haalbaarheidsstudie en
maatwerkadvies

€13.000 Ureninzet NMU
(als cofinanciering
aanjaagfonds)

Uitvoeringsbudget zonneplan

2018: Begeleiden in uitvoering

Geen kosten gemeente

300.000 Wp

500.000 Wp

4. Stimuleren zonne-energie bestaande woningen
Voor woningeigenaren zijn zonnepanelen vaak een goede investering. Dat onze inwoners dat weten blijkt wel uit het hoge aantal
kleinverbruiksaansluitingen met zonnepanelen: 10,9% in Bunnik tegenover 1,3% landelijk). De rol van de gemeente is vooral duidelijke informatie
verschaffen over de mogelijkheden (bijvoorbeeld met de Zonatlas en via het regionaal Energieloket) en over financiering. Een door de gemeente
ondersteunde collectieve inkoopactie door de Energiegroep in samenwerking met het regionaal energieloket, heeft eerder veel succes gehad.
Herhalen van een dergelijke actie is dan ook een goede mogelijkheid om de particuliere woningeigenaren te ontzorgen. In het voorjaar van 2017 is
deze actie al ingepland. We besteden specifieke aandacht aan financiering met de landelijke Energiebespaarlening om zo ook mensen te bereiken
die de investering niet in een keer zelf kunnen doen (let op relatie onderdeel 5). Deze lening levert vaak een lagere maandelijkse last op dan de
elektriciteitskosten die voorheen aan de energieleverancier betaald werden. De inzet van lokale energieambassadeurs, ondersteund vanuit het
regionale samenwerkingsverband U-Thuis, biedt mogelijkheden om nog meer mensen te bereiken. Ook actief informeren bij verbouwing is een
goede mogelijkheid. Dit doen we in 2018.
Ook voor huurders is het mogelijk te investeren in zonnepanelen. Met corporaties maken we daar afspraken over. Portaal werkt aan een regeling
waarbij huurders zonnepanelen kunnen krijgen zonder dat de woonlasten omhoog gaan. We denken met deze corporatie mee over de
mogelijkheden van deze regeling voor Bunnik en het bereiken van zoveel mogelijk huurders. Waar mogelijk combineren we dit met advies over
energiebesparing.
a. Ondersteuning
collectieve inkoopactie

2017: Inkoopactie met aandacht
voor financiering

€2.000
ondersteuningskosten

Uitvoeringsbudget zonneplan

300.000 Wp

2018: Werving lokale
energieambassadeurs

€2.000
ondersteuningskosten

Duurzaamheidsbudget

300.000 Wp

Duurzaamheidsbudget

b. Informeren bij aankoop
(makelaar) en
verbouwing (loket
gemeente)

2017: Geen actie
2018: Folder opstellen i.s.m.
makelaars

€1.000 Ontwerp en
drukkosten

c.

2017: Waar nodig meedenken met
corporatie over financiering

Geen kosten gemeente

2018: Realisatie in meergezinswoningen en renovatieplannen.
Meedenken woningcorporatie over
brede aanpak eengezinswoningen

Geen kosten gemeente

Grootschalige uitrol
huurwoningen

130.000 Wp
150.000 Wp

5. Wegnemen belemmeringen
Belemmeringen om niet over te gaan op zonne-energie zijn divers. Met inkoopacties (project 6.a) worden veel organisatorische belemmeringen al
weggenomen. Geen geld voor een grote investering ineens hoeft met de landelijke Energiebespaarlening ook geen argument te zijn. Voor grotere
projecten of kleine veldopstellingen (in tuinen bijvoorbeeld) heb je wel leges nodig wat een behoorlijke invloed kan hebben op de businesscase.

Waar dat zin heeft passen we de legesverordening aan om opwek met zonne-energie rendabeler te maken. Het kan gaan om het vrijstellen van
kleinschalige zonnesystemen in tuinen, een kortingspercentage of maximumtarief aan leges voor omgevingsvergunningen voor projecten van
duurzame energie of een uitgestelde betaling tot de landelijke subsidie is ontvangen.
a. Aanpassen leges

2017: Verkennen wensen en
mogelijkheden

Vooralsnog onbekend

onderdeel van jaarlijkse
voorstel over leges

Nvt

2018: voorstel

6. Stimuleren zonne-energie nieuwbouw woningen
Hoewel zonnepanelen op nieuwbouwwoningen inmiddels eerder regel dan uitzondering zijn, is het niet verplicht. We stimuleren integratie van
zonnesystemen op nieuwbouwwoningen zoveel mogelijk. De voorgenomen ambitie voor klimaatneutrale nieuwbouw als opgenomen in de
Woonvisie, maakt toepassen van zonnepanelen vrijwel onvermijdelijk. Dat geldt zowel voor koopwoningen als huurwoningen. Hoewel we dit actief
zullen promoten, is de bijdrage op korte termijn beperkt omdat het merendeel van de woningen die nu in de planvorming zitten, na 2018
gerealiseerd zullen worden.
a. Uitdragen ambitie bij
nieuwbouw

2017: Onderdeel nieuwe ambitie
woonvisie, opnemen in
prestatieafspraken en inbrengen in
nieuwe projecten
2018: opnemen in
prestatieafspraken en inbrengen in
nieuwe projecten

Geen directe kosten
gemeente

Realisatie op langere
termijn

Geen directe kosten
gemeente

Realisatie op langere
termijn

7. Ruimte voor innovatie
Hoewel zonne-energie al een tijd bestaat, is dit nog steeds volop in ontwikkeling. Met integratie in daken bijvoorbeeld maar zeker ook met opslag
door accu’s bij huizen, bedrijven of in elektrische auto’s. We nemen een positieve en actieve houding op het gebied van innovatie in zonne-energie
en stimuleren dit waar nodig. Project 1.a is daar een onderdeel van. Een andere mogelijkheid is de combinatie van objecten in de openbare ruimte,
functioneel (zoals een speeltoestel) of kunstzinnig, met zonne-energie. Dit heeft vooral ook een zichtbare uitstraling en draagt bij aan het vergroten
van draagvlak voor zonne-energie. Waar zich een kans voordoet, onderzoeken we de mogelijkheden voor een icoonproject in de openbare ruimte.
We gaan dit niet actief ontwikkelen, dus realisatie is onzeker. Vandaar dat hiervoor geen bijdrage is opgenomen.
Dat geldt ook voor een laadpunt op zonne-energie waarbij de accu van de auto fungeert als opslag. Deze pilot in van Lomboxnet krijgt inmiddels op
steeds meer plaatsen in de regio vervolg. Waar de kans zich voordoet, realiseren we dat ook in Bunnik.
a. Icoonproject openbare
ruimte

2017 / 2018: signaleren kans en evt
mogelijkheden verkennen

Nog onbekend

Nog onbekend

b. Laadpunt op zonneenergie

2017 / 2018: signaleren kans en
realisatie waar mogelijk

Nog onbekend

Geen directe
opbrengst

Totaal eind 2017
Totaal eind 2018

589.000 Wp
3.725.000 Wp
Ruim 4 MW in 2 jaar
287 Wp per inwoner
groei. Elke inwoner
krijgt er een
zonnepaneel bij!

Uitgaven
2017

Dekking
Bijdrage sportvoorzieningen
Proces en begeleiding
Projectkosten (terugvloeiend)

€ 40.000
€ 32.000
€ 78.000

Investeringen gemeentelijk vastgoed

€ 10.000

Totaal

€160.000

Investeringsbijdrage sport
Uitvoeringsbudget zonneplan
Duurzaamheidsbudget
Milieubudget
Aanvullend krediet
Aanvullend budget

€ 40.000
€ 50.000
€ 2.000
€ 5.000
€ 10.000
€ 53.000
€160.000

Baten (terugvloeiende projectkosten)

€ 78.000

2018
Proces en begeleiding
Bijdrage sportvoorzieningen
Onderzoek asbest en zon

€ 11.000
€ 60.000
€ 15.000

Investeringen gemeentelijk vastgoed

€ 70.000

Totaal

€156.000

€156.000

€316.000

€316.000

Totaal actieplan

Duurzaamheidsbudget
Investeringsbijdrage sport
Uitvoeringsbudget Omgevingsvisie
Aanvullend krediet

€ 11.000
€ 60.000
€ 15.000
€ 70.000

