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PZH-2020-736429898 DOS-2020-
0004142

Onderwerp

Energietransitie, Aanvalsplan Zon op Dak en subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland

 

Advies

1 . Vast te stellen het Aanvalsplan Zon op Dak om een extra stimulans te geven aan het

benutten van daken en andere delen van gebouwen voor het opwekken van

hernieuwbare elektriciteit. 

2. Vast te stellen de subsidieregeling  “Zonnig Zuid-Holland”.

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de vaststelling Aanvalsplan Zon

op Dak en de Subsidieregeling “Zonnig Zuid-Holland”.

4. Te bepalen dat de subsidieregeling  “Zonnig Zuid-Holland” wordt gepubliceerd in het

Provinciaal Blad.

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Aanvalsplan Zon op Dak en de

subsidieregeling “Zonnig Zuid-Holland”.

 

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1 . Aanvalsplan Zon op Dak.

2. Subsidieregeling “Zonnig Zuid-Holland”.

3. GS-brief aan PS over de vaststelling Aanvalsplan Zon op Dak en de

Subsidieregeling “Zonnig Zuid-Holland”.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 2 juni 2020 nvt



2/3

1 

 

Toelichting voor het College

 

Met het Aanvalsplan Zon op Dak worden specifieke projecten ingezet om de daken beter te

benutten voor het realiseren van hernieuwbare elektriciteit. Het is een onderdeel van het

Uitvoeringsprogramma ‘Schone Energie voor Iedereen’. Zie voor verdere informatie de brief van

GS aan PS.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : € 4.000.000,-  

Programma   : Ambitie 3 - Schone energie voor iedereen

Financiële risico’s  : Voor de subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland heeft u in het

kader van de eerste begrotingswijziging 2020 een subsidieplafond vastgesteld van vier miljoen

voor de periode 2020-2023. Wij verwachten in 2020 één miljoen euro per jaar aan subsidies te

kunnen verlenen. Met het oog daarop is dit bedrag ook in de begroting voor 2020 beschikbaar en

zal voor de komende jaren (tot en met 2023) eveneens één miljoen per jaar in de begroting

worden opgenomen (kasritme). 

 

Indien er in enig jaar van de periode waarvoor het plafond is vastgesteld echter voor meer dan

één miljoen aan te honoreren aanvragen worden ontvangen, dan zullen wij u in het kader van de

voor- of najaarsnota vragen het genoemde kasritme daarbij te laten aansluiten. Deze nota’s

moeten worden vastgesteld door Provinciale Staten. Over de periode 2020-2023 zal het

vastgestelde plafond van 4 miljoen euro niet worden overschreden.

 

Juridisch kader

Door de vaststelling van de subsidieregeling verplicht de provincie zich voor aanvragen die

voldoen aan de subsidieregeling te beschikken tot een maximum van 4 miljoen voor de periode

van vaststelling tot en met 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.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het

Provinciaal Blad waarin deze regeling wordt geplaatst.

2 Voorafgaande besluitvorming

 

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

Iedereen’. Dat is op 3 maart 2020 door GS vastgesteld. Het subsidieplafond van de

subsidieregeling “Zonnig Zuid-Holland” ad € 4.000.000 is in de 1 e begrotingswijziging 2020

vastgesteld.

3 Proces

 

Het benutten van de daken heeft in de provincie Zuid-Holland een grote potentie voor het kunnen

opwekken van hernieuwbare elektriciteit. Voor veel daken is een businesscase rond te krijgen om

zonnecellen op daken te realiseren. Toch liggen nog niet alle daken vol, ook niet alle daken die
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qua positie geschikt lijken voor zonnepanelen. Als voorbereiding op het tot stand komen van het

Aanvalsplan Zon op Dak zijn met verschillende stakeholders gesprekken gevoerd om te

achterhalen waarom deze processen soms stokken. Op grond van de inzichten van de

stakeholders is een overzicht gemaakt van interventies die de provincie kan inzetten om meer

daken te benutten voor zonnepanelen.

Met dit plan stimuleren wij lokale overheden en initiatiefnemers om te kiezen voor zonne-energie

op dak voor de opwek van elektriciteit. Het Aanvalsplan Zon op Dak en de subsidieregeling

“Zonnig Zuid-Holland” zijn daarmee instrumenten om met zon op dak grootschalig elektra op te

wekken. 

 

Provinciale Staten wordt middels een brief geïnformeerd over het Aanvalsplan Zon op Dak.

Jaarlijks zal ter info de voortgang van het Aanvalsplan Zon op Dak worden gedeeld met GS en

PS. Dit is een onderdeel van de voortgangsrapportage van het Uitvoeringsprogramma ‘Schone

Energie voor Iedereen’. 

4 Participatie

 

De rol van de provincie in de energietransitie en met name in de realisatie van zon op dak is

stimulerend en faciliterend. De provincie ontwikkelt zelf geen zon-pv projecten maar zorgt dat de

markt wordt gestimuleerd om het opwekken van zonne-energie op daken te realiseren. 

 

Voor het opstellen van het Aanvalsplan Zon op Dak is gesproken met meerdere partijen die

betrokken zijn bij de ontwikkeling van zonne-energie op daken. Partijen zoals LTO,

energiecoöperaties, netbeheerders, projectontwikkelaars en financierders. 

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 subsidieregeling “Zonnig Zuid-Holland” onder de aandacht gebracht worden. 

 


