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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-793362546 DOS-2020-

0004568

Onderwerp

Wijzigingsbesluit “Zonnig Zuid-Holland” - Uitbreiding subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland met

overdekken waterbassins en parkeerterreinen

Advies

1. Vast te stellen het bij dit voorstel gevoegde Besluit houdende wijziging van de

Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland;

2. Vast te stellen de brief aan PS over de wijziging van de Subsidieregeling Zonnig Zuid-

Holland;

3. Te bepalen dat het Besluit houdende wijziging van de Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland

wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad;

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting betreffende de wijziging van de Subsidieregeling

Zonnig Zuid-Holland.”

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om tweede pagina van de brief aan

Provinciale Staten één na laatste alinea de eerste zin als volgt te wijzigen “In de Regionale

Energie Strategie is vastgesteld dat (…)”.

Bijlagen

1. Wijzigingsbesluit “Zonnig Zuid-Holland”

2. GS-brief aan PS “Uitbreiding subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland met overdekken van

waterbassins en parkeerterreinen”

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 21 december 2021 n.v.t
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1 Toelichting voor het College

 

De subsidieregeling ‘Zonnig Zuid-Holland’ stimuleert het vergroten van het aandeel dakoppervlak

waarop zonne-energie kan worden opgewekt. Met deze wijzigingen van de subsidieregeling is het

mogelijk om ook subsidie te verkrijgen voor het plaatsen van zonnepanelen boven

parkeerterreinen of hemelwaterbassins in combinatie met het bouwen van de benodigde

constructie.

Het subsidiebedrag voor het plaatsten van zonnepanelen boven een parkeerterrein bedraagt EUR

150,00 per kilowattpiek (kwp). Met dit bedrag wordt de terugverdientijd van een installatie

teruggebracht van 16 naar 13 jaar.

Het subsidiebedrag voor het plaatsen van zonnepanelen boven een waterbassin bedraagt EUR

130,00. Met dit bedrag wordt de terugverdientijd van een installatie teruggebracht van 13,5 naar

11 jaar.

De verwachting is dat met het terugbrengen van de terugverdientijd van een installatie bijdraagt

aan de versnelling van projecten die een alternatief bieden tot zon op land. Zo ondersteund de

regeling ook de doelstellingen in de Regionale Energie Strategieën op het gebied van

gebouwgebonden PV projecten.

In de regeling is tevens een samenloop van de paragrafen 2 en 3 gerealiseerd. Dit maakt het

mogelijk om onder paragraaf 2 een dak, parkeerterrein of hemelwaterbassin beschikbaar te

stellen aan een energiecoöperatie, of vergelijkbare organisatie die vervolgens tevens van

paragraaf 3 gebruik kan maken.

De subsidieregeling is onderdeel van onze inzet om de daken te benutten voor opwekken van

duurzame energie. Om dit een extra impuls te geven heeft u op 2 juni 2020 het Aanvalsplan Zon

op Dak vastgesteld. Hierin worden specifieke projecten ingezet om de daken beter te benutten

voor het realiseren van hernieuwbare elektriciteit. Het Aanvalsplan maakt deel uit van de ambitie

‘Schone Energie voor Iedereen’. De regeling is in juni 2021 gewijzigd. Zie voor verdere informatie

de brief van GS aan PS.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW               : € 0,00

Programma   : Ambitie 3 - Schone energie voor iedereen

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

Voor de subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland hebben Provinciale Staten in het kader van de

eerste begrotingswijziging 2020 een subsidieplafond vastgesteld van € 4 miljoen voor de periode

2020-2023. Over de periode 2020-2023 zal het vastgestelde plafond van € 4 miljoen niet worden

overschreden.

Juridisch kader

Door de vaststelling van de wijzigingen voor de subsidieregeling verplicht de provincie zich tot
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beschikking en verlening over te gaan voor aanvragen die voldoen aan de subsidieregeling. Dit

tot het maximaal vastgestelde plafond van € 4 miljoen tot eind 2023.

Op grond van artikel 136, lid 1 Provinciewet verbinden algemeen verbindende voorschriften niet

dan wanneer zij zijn bekendgemaakt in het provinciaal blad. Om deze reden is publicatie van

deze regeling in het provinciaal blad noodzakelijk.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Het Aanvalsplan Zon op Dak is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma ‘Schone Energie voor

Iedereen’. Het uitvoeringsprogramma is op 3 maart 2020 vastgesteld. Het aanvalsplan zon en de

subsidieregeling ‘Zonnig Zuid-Holland zijn vastgesteld op 2 juni 2020. Het subsidieplafond van

deze subsidieregeling “Zonnig Zuid-Holland” bedraagt € 4.000.000 is in de 1e begrotingswijziging

2020 vastgesteld.

 

3 Proces

 

Het benutten voor opwekken van duurzame energie op daken Zuid-Holland heeft een grote

potentie. Voor veel daken is een businesscase rond te krijgen om zon-PV op daken te realiseren.

Toch liggen nog niet alle daken vol, ook niet alle daken die qua positie geschikt lijken

voor zonnepanelen. Als voorbereiding op het tot stand komen van het Aanvalsplan Zon op Dak is

met verschillende stakeholders gesprekken gevoerd om te achterhalen waarom deze processen

soms stokken. Een van de redenen die naar voren kwam was de kwaliteit van de constructie die

het leggen van reguliere panelen niet mogelijk maakt. Lichtere panelen kunnen wel worden

geplaats, of de dakconstructie kan worden versterkt – daarmee komt echter de businesscase niet

rond. In Juni 2021 is er bovendien voor gekozen om het onderdeel vervangen van asbestdaken in

combinatie met de aanschaf van een PV installatie op te nemen in de regeling.

Met de aanvulling voor het overdekken van parkeerterreinen en hemelwaterbassins wordt de

regeling breder inzetbaar. Uit gesprekken met de markt bleek veel behoefte te bestaan, omdat het

net als zon op dak interessante alternatieven zijn voor zon op land. De projecten komen echter

nog lastig van de grond. De projecten zijn kostbaar wegens nieuw te aan te leggen constructies

en verhoudingsgewijs minder eigen gebruik van de opgewekte elektriciteit in vergelijking tot zon

op dak projecten. Met de aanvulling van de regeling brengen we de terugverdientijd terug tot

acceptabele hoogte, met de verwachting dat hiermee een groei kan ontstaan in deze markten. 

Provinciale Staten wordt middels een brief geïnformeerd over de wijzigingen in de

subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland.

 

4 Participatie en rolneming

 

Voor de uitbreiding van deze regeling is contact geweest met de RES regio’s, energiecoöperaties

en individuele aanvragers.
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5 Communicatiestrategie

 

Over het aanvalsplan Zon op Dak en de subsidieregeling “Zonnig Zuid-Holland” zal worden

gecommuniceerd middels de kanalen van de provincie. Zo komt er een bericht op: zuid-holland.nl

en sociale media, Zicht op Zuid-Holland en in de Stakeholders nieuwsbrief. Daarnaast zal via

onze lopende contacten met o.m. gemeenten, regio’s en netbeheerders het Aanvalsplan Zon op

Dak en de gewijzigde subsidieregeling “Zonnig Zuid-Holland” onder de aandacht gebracht

worden. 

 


