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Opening “sociale zonnestroominstallatie” huurwoningen Leiderdorp

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
Op de website van de provincie Zuid-Holland is een artikel gepubliceerd inzake de
opening van een zonnestroominstallatie voor sociale huurwoningen in
Leiderdorp.1 In het artikel wordt gesteld dat het voor huurders mogelijk wordt om
zonder investering vooraf gebruik te maken van het financiële voordeel omdat het
wegvallen van energiebelasting direct resulteert in een lagere energierekening.
Vooraf
De Provincie Zuid-Holland

ondersteunt met de subsidieregeling “Lokale
initiatieven energie-transitie” lokale initiatieven op het gebied van de
energietransitie. De regeling is ingegaan in 2017, destijds lag de focus op
bewonersinitiatieven en energiecoöperaties, waaronder veel postcoderoosprojecten. In de loop van 2018 en 2019 besloten de Provinciale Staten de regeling

te verruimen. Enerzijds voor verenigingen zoals VvE’s (Vereniging van Eigenaren)
en sportverenigingen, anderzijds voor particulieren met een ‘smalle beurs’ . De
regeling biedt binnen de gestelde kaders ruimte voor maatwerk, zodat innovatieve
aanpakken gesteund kunnen worden.
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1.

Kunt u aangeven op welke (financiële) wijze de provincie bijdraagt aan het project
(gift, lening)?
Antwoord

Het betreft een subsidie uit hoofde van de subsidieregeling “Lokale initiatieven
energietransitie Zuid-Holland”.
2.

Kunt u aangeven welke financiële investering cq. uitgave vanuit provinciale
middelen gemoeid is met het genoemde project (Langendijkdreef van Rijnhart
Wonen)? Hoeveel huurders van dit project maken gebruik van de levering van
zonnestroom?
Antwoord
De bijdrage van de provincie bedroeg euro 75.000. Daarvan zijn twee onderdelen
gesubsidieerd:
Bij sociale huur is het lastig om het door PS sterk gewenste zon op dak te
realiseren, met name omdat woningbouwcorporaties vanuit hun wettelijke
bevoegdheden geen energie voor derden mogen opwekken en de bewoners zelf
niet de financiele mogelijkheden hebben hierin te investeren. Als provincie
hebben we het oplossen van dit probleem ondersteund met een startsubsidie voor
de

zogenoemde ‘Koepelcoöperatie’ door Delen Duurzame Energie (D2E) biedt

een oplossing voor dit probleem. Het project in Leiderdorp laat zien dat deze
aanpak inderdaad een uitweg biedt en biedt daarmee perspectief voor de sociale
huurders en verhuurders in Zuid-Holland en daarbuiten.
Daarnaast hebben wij ook 10% van de investeringskosten gesubsidieerd om de
financiering van de eerder onbewezen innovatieve aanpak mogelijk te maken.

3.

Is er vanuit de provincie een component van aanvullende en/of repeterende
kosten/investeringen op langere termijn mee gemoeid, bijvoorbeeld ten aanzien
van het onderhoud van de geplaatste installatie?
Antwoord
Nee, met het ontwikkelde model is de energiecoöperatie in staat de
zonnestroominstallaties zelfvoorzienend te exploiteren. Het gaat dus niet om de
exploitatie, maar de opstartkosten.

4.

In het artikel op de website van de provincie wordt de suggestie gewekt dat de
gekozen methode van overschakelen op zonnestroom een blauwdruk vormt voor

verdere expansie (“woningcorporaties vormen een derde van het woningbestand
in Nederland, dus hier ligt een grote kans om Nederland duurzamer te maken”).
Deze suggestie wordt verstrekt door een anoniem opgevoerde ambtenaar op de
website van BV Delen Duurzame Energie.2
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Hoe ziet het college hierbij de rol van de provincie? Kan elke woningcorporatie die
de overstap naar zonnestroom wenst te maken bij de gedeputeerde Energie
aankloppen en op een vergelijkbare regeling rekenen? Zo niet, kunt u dan
onderbouwen op welke wijze er grenzen gesteld zijn of gaan worden?
Antwoord
Voor de inrichting van het model door D2E is een eenmalige subsidie vanuit de
subsidieregeling Lokale initiatieven ontvangen. Dit model kan in het vervolg door
andere woningcorporaties benut worden voor hun eigen panden en huurders.
Woningcorporaties kunnen net als andere initiatieven bij de provincie aankloppen
om aanspraak te maken op vigerende subsidieregelingen.

5.

Deelt u de mening dat

–ondanks de aanduiding sociale zonnestroominstallatie- er

in de provincie Zuid-Holland veel meer mensen met een smalle beurs voor een
dergelijke regeling in aanmerking zouden willen komen maar uitgesloten zijn
omdat zij niet over een woning via een woningcorporatie in de sociale huursector
beschikken? Kunt u aangeven hoe u van plan bent om deze groep mensen
financieel te ondersteunen?
Antwoord
Iedereen die voldoet aan de aanvraagvereisten van de regeling, kan een
aanvraag indienen. De afgelopen 4 jaar zijn meer dan 220 aanvragen ingediend
en toegekend vanuit deze subsidieregeling. Een groot deel daarvan gaat om
precies de groep die u beschrijft.

Het aantal huishoudens met een genormaliseerd inkomen van minder dan €
30.000,- maakt circa 60% uit van de huishoudens in Nederland. Deze groep heeft
vaak niet de financiële middelen om zelf te investeren in verduurzaming van hun
woning.
Het college vindt het positief als alle particulieren en ook woningbouwcorporaties
manieren vinden om mee te doen en kunnen delen in de beschikbare
mogelijkheden. Het College is dan ook trots op dat met provinciale ondersteuning
met het energiecollectief een aanpak is gevonden die deze groep daarin wil en
kan faciliteren. Daarnaast is er momenteel voor particulieren in het bijzonder een

speciaal artikel in de regeling, dat voorziet in een subsidie van maximaal € 3.000,
mits zij wonen in een woning met een huur van maximaal € 900 per maand of een
WOZ-waarde van maximaal € 200.000 in 2018.

6.

Kunt u aangeven welke rechten en plichten de huurders hebben ten aanzien van
gebruikmaking van de regeling met Rijnhart Wonen (denk hierbij aan vrijheid om
tussentijds te stoppen met deelname, vrijheid om van energieleverancier te
wisselen)?
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Antwoord
De huurders worden kosteloos lid van de energiecoöperatie van D2E. Het
uitgangspunt is dat de kosten zo laag mogelijk worden gehouden zodat het
rendement voor de leden optimaal is. Het zijn contracten zonder vaste looptijd en
met een opzegtermijn van één maand. Vanwege wettelijke beperkingen is deze
constructie alleen mogelijk met één energieleverancier. Greenchoice heeft zich
bereid getoond hieraan mee te werken. De leden kunnen deelnemen en vrijwillig
overstappen naar Greenchoice, en met een opzegtermijn van één maand daar
weer afstand van doen en van het energiecontract. De tarieven zijn ter
goedkeuring aangeboden aan de ACM die daar goedkeuring voor heeft verleend.
Het staat iedere huurder vrij om later weer over te stappen van Greenchoice naar
een andere aanbieder, dan vervalt wel het voordeel van een laag tarief voor
stroom en gas. Voor verdere details en actualiteiten verwijzen wij u door naar
D2E.
7.

Is de rol van de BV Delen Duurzame Energie een eenmalige voor dit project of zal
deze organisatie ook voor toekomstige projecten ingeschakeld worden? Indien er
al concrete projecten spelen of inmiddels vergeven zijn, kunt u die dan in uw
antwoord specificeren?
Antwoord
De provincie werkt samen met verschillende partners in de energietransitie. Delen
Duurzame Energie is daar een van. Op dit moment lopen er geen concrete
projecten met D2E rondom dit thema. Wel zijn wij op basis van de ervaringen met
onder andere deze partij aan het nadenken of de provincie naast
subsidieverlening en opdrachten andere instrumenten kan inzetten om de
energietransitie te versnellen.

Den Haag, 10 november 2020
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