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Introductie

Coalitieakkoord: Duurzaam doorpakken!

Kansen voor zon in gebouwde omgeving

Door samenwerking en leren naar opwekking zonne-energie op dak



Opbouw

Hoe groot is de potentie voor 

zonnepanelen op grote daken?

Potentie van uw gemeente

Aanbod versnellingsaanpak:

➢ Na de SDE toekenning

➢ Voor de SDE aanvraag

Oproep aan jullie



De atlas bekijken? Kijk op: 

servicepuntduurzameenergie.nl/

atlas-zon-op-dak

servicepuntduurzameenergie.nl/atlas-zon-op-dak
https://servicepuntduurzameenergie.nl/atlas-zon-op-dak/


Potentie in uw gemeente?

Aantal daken met en zonder 

SDE+ beschikking

Bedrijventerreinen en erbuiten

Onderscheid type daken:

➢ Bedrijven

➢ Agrarische daken

➢ Maatschappelijk vastgoed

➢ Sport / recreatie



Aanbod

➢ Bedrijven met een SDE+ beschikking 

die nog niet verlopen is

➢ Nog geen zonnepanelen gerealiseerd

➢ Ondersteuning in projectvoorbereiding

➢ Organisaties met een dak > 1000 m2

➢ Onbekend met de mogelijkheden voor 

zonnepanelen op hun dak

➢ Ondersteuning in inzicht en SDE++ aanvraag



Doelgroep 1 – na SDE toekenning

Doelgroep: Bedrijven met een SDE beschikking, 

maar nog geen zonnepanelen op hun dak.

Noord-Holland Noord: 274 daken

Noord-Holland Zuid: 476 daken 



Aanbod na de SDE toekenning

Waarom nog niet overgegaan tot realisatie?

Ondersteuning naar behoefte

➢ Projectvoorbereiding afgerond: klaar voor realisatie



Doelgroep 2 – voor SDE++

Doelgroep: Grote daken (groter dan 1000 m2), 

waar nog geen zonnepanelen op liggen

Noord-Holland Noord: 5247 daken

Noord-Holland Zuid: 10019 daken 



Aanbod voor de SDE++ aanvraag

Dakscan met Helioscope om potentie van het dak te bepalen

Factsheet voor inzicht in de investering, verwacht rendement 

en terugverdientijd 

SDE++ aanvraag najaar 2020

➢ Eigenaar kan aan de slag!



Oproep om samen te werken

Wij hebben jullie hulp nodig:

Lokale kennis en netwerk

Aansluiten bij lopende trajecten op bedrijventerreinen

Collega’s van duurzaamheid en economische zaken

Interesse? 

Meld je aan via: florian.sloots@overmorgen.nl of tel. 0636487295

Meer informatie op overmorgen.nl/verzilveruwdak

mailto:florian.sloots@overmorgen.nl
https://overmorgen.nl/verzilver-uw-dak-met-zonnepanelen/
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Q&A met Jethro en Florian 



De atlas bekijken? Kijk op: 

servicepuntduurzameenergie.nl/

atlas-zon-op-dak

https://overmorgen.nl/verzilver-uw-dak-met-zonnepanelen/
https://servicepuntduurzameenergie.nl/atlas-zon-op-dak/



