Zon op Dak
Energie VanOns

Waarom?
●

Zoveel mogelijk daken en dan pas landbouwgrond

●

Complete Ontzorging door Energie VanOns/Coöperatie Wijnjewoude Energieneutraal:
○

Subsidie

○

Financiering

○

Bouw

○

Beheer

●

Verduurzaming van Wijnjewoude

●

Stroom van de zonnedaken leveren aan de lokale bevolking

●

Lege daken levert geld op (Hoe groter het dak, hoe meer vergoeding)

Voorstel Huur (Vanaf 1000 m2)
●

●

Dakhuur voor dak eigenaar (3 a 4 euro per paneel per jaar)
○

Vergoeding afhankelijk van kosten aansluiting en aantal panelen

○

WEN/Energie VanOns wordt eigenaar van de installatie

○

Dakeigenaar krijgt 15 jaar lang een jaarlijkse vergoeding

○

Na 15 jaar verlengen en nieuwe afspraken maken

○

Overname door dakeigenaar voor 1 euro

○

Verwijderen zonder kosten

Gedeeltelijk investeren van opbrengsten in lokale duurzaamheidsprojecten
(Via lokale energiecoöperaties)

Voorstel Zelf-Investeren (Vanaf 1000m2)
●

Ontzorgen bij het proces

●

Vergoeding voor projectbegeleiding Energie VanOns

●

Hoger rendement voor dakeigenaar

●

5 tot 10% rendement op investering

Proces
Stap 1
● Nadat we kennis hebben gemaakt, maken we een analyse van het dak op basis van luchtfoto’s.
Aan de hand van deze foto’s kunnen we vaststellen hoeveel zonnepanelen er op het
bedrijfsdak passen. Vervolgens maken we een voorstel.
Stap 2
● Dakeigenaar akkoord met het voorstel? Dan tekenen we een intentieovereenkomst. In de
intentieovereenkomst staat de vergoeding per zonnepaneel en het vervolg van het proces
beschreven. Deze intentieovereenkomst is om subsidie aan te vragen bij de RVO (Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland). De subsidie is nodig voor het financieel rendabel maken van
het project.

Proces
Stap 3
● Zodra de subsidie is toegekend, ondertekenen we de definitieve overeenkomst en maken we
het recht van opstal in orde. Daarna zal Jan of Wouter de planning met de dakeigenaar
doornemen. Vanaf nu zal Jan of Wouter het aanspreekpunt zijn voor de energiecoöperatie en
de dakeigenaar.
Stap 4
● Uiteindelijk worden de zonnepanelen geplaatst en aangesloten op het net. Dit proces zal
vooraf met de dakeigenaar besproken worden. Zodra de zonnepanelen zijn aangesloten,
ontvangt de dakeigenaar de vergoeding voor het gebruik van het dak en krijgt de
energiecoöperatie de aanbrengvergoeding.

Alle daken: Wijnjewoude
Blauwe Stippen:
Nog geen SDE+-subsidie
aangevraagd
(Op basis van openbare
gegevens)

