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Aan Provinciale Staten

Onderwerp 

Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland 

 

Geachte Statenleden, 

Hierbij informeren wij u over de aanpassingen van de subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland. Wij

beogen hiermee een grotere en verbeterde impuls te geven aan het benutten van daken voor het

opwekken van hernieuwbare energie. Daarnaast zorgt de subsidieregeling ook in deze tijden van

Covid-19 ervoor dat we een impuls kunnen geven aan investeringen in Duurzame energie en

daarmee de economie. 

Aanleiding

Wij hebben in het Uitvoeringsprogramma “Schone Energie voor Iedereen’ beschreven wat wij

doen aan het klimaatakkoord. Onderdeel van het klimaatakkoord is het opwekken van duurzame

elektriciteit op zowel land als zee. In het Klimaatakkoord is als tussenstap opgenomen om in 2030

de opwek van 35 TWh duurzame elektriciteit gerealiseerd te hebben door middel van

grootschalige1 opwek op land. In Zuid-Holland hebben we te maken met een relatief groot

aandeel verstedelijkt gebied en willen we onze open ruimte zo veel mogelijk open houden. De

daken in het verstedelijkt gebied vormen daarmee een kans om duurzame elektriciteit op te

wekken. Het Aanvalsplan Zon op Dak en de subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland als onderdeel

daarvan geven weer hoe wij dit als provincie willen bereiken.  

Situatie Zonnig Zuid-Holland

Binnen de Provincie Zuid-Holland neemt ook zon op dak een vlucht. Zonnepanelen kennen in

Nederland onder de meeste omstandigheden een goede businesscase. Met een terugverdientijd

van circa 6-9 jaar afhankelijk van het aantal panelen en waar de panelen komen te liggen. Echter,

nog lang niet alle daken van Zuid-Holland zijn belegd met PV-panelen. Uiteraard zijn niet alle

daken geschikt, denk aan op het noorden gerichte daken of daken waar veel schaduw op valt.

Desondanks zijn er ook veel daken wel geschikt, of geschikt te maken. Met deze wijzigingen van

de subsidieregeling willen we de Zuid-Hollandse dakeigenaren of -gebruikers in de juiste richting

bewegen, door redenen weg te nemen waarom men niet zou investeren in zon-pv op dak. Het

                                                       
1 Grootschalig is gedefinieerd als meer dan 15 KiloWattpiek aan opgesteld vermogen, hierbij wordt geen
onderscheid gemaakt tussen opstelling op dak of op land (15 KWp is om en nabij 50 panelen).
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betreft bijvoorbeeld daken die de constructie van zonnepanelen niet kunnen dragen of daken met

asbest. Met de wijzigingen in de subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland is het nu weer mogelijk om

van een asbest-dak een zonnedak te maken. En om de paragrafen 2 en 3 te combineren, dit

houdt in dat ook een energiecoöperatie met toestemming van de dakeigenaar nu gebruik kan

maken van de mogelijkheid om subsidie te ontvangen voor het vergroten van de draagkracht van

het dak. Hiermee stimuleert de Provincie dat meer daken met zonnepanelen kunnen worden vol

gelegd en dat er meer zonnedaken in lokaal eigendom komen.   

Daarnaast blijkt uit de RES-en binnen onze provinciegrenzen dat er ook veel potentie zit in

andere vormen van zon-pv gekoppeld aan dubbel ruimtegebruik. Zo zijn er in de RES Rotterdam

Den Haag de waterbassins rondom de kassen en het overdekken van parkeervelden met zonpv-

daken kansrijk genoemd De businesscase voor zonprojecten in het openland is veel gunstiger dat

bij projecten waar de ruimte dubbel wordt gebruikt. We verkennen daarom als Provincie nu de

mogelijkheid of de subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland uitgebreid kan worden voor bijvoorbeeld

zon-pv op onder andere waterbassins en op parkeervelden. 

Voor meer toelichting zie het Aanvalsplan Zon op Dak en de Subsidie Zonnig Zuid-Holland. 

Financieel en fiscaal kader (is ongewijzigd)

Er is in een eerder besluit gekoppeld aan de vaststelling van de subsidieregeling Zonnig Zuid-

Holland een plafond vastgesteld voor € 4 miljoen voor de looptijd van de regeling, tot eind 2023.

Met de wijziging van deze regeling verandert er niets op het gebied van financiën of fiscaal. We

breiden slechts de mogelijkheden voor subsidieverstrekkingen uit. 

Proces

We houden u via de voortgangsrapportage van het Uitvoeringsprogramma ‘Schone energie voor

iedereen’ op de hoogte van de voortgang.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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- Wijzigingsbesluit Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland


