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Schaalsprong Zon

Voorwoord
De verduurzaming van Amsterdam is de fase van het opstarten voorbij.
Van bewonersinitiatieven tot grote bedrijven: er wordt steeds vaker
gekozen voor duurzame oplossingen. Zonne-energie is hier vaak onderdeel van.
De potentie voor zonne-energie in Amsterdam is groot. Gebouwen van
bewoners, woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben samen circa 800 ha (1.200 voetbalvelden) aan geschikt
dakoppervlak. Dakoppervlak waarmee duurzame stroom én geld te
verdienen valt. En dat wordt steeds betaalbaarder en makkelijker. Zonnetechnologie wordt goedkoper, efficiënter en mooier inpasbaar.
Zonne-energie is van iedereen. Zonprojecten zijn van bewoners,
woningcorporaties, bedrijven, en maatschappelijke organisaties. De
gemeente Amsterdam wil hen helpen om hun eigen zonproject te
ondernemen. Doel: 160 MW (100 ha) in 2020 en 1000 MW (640 ha) in
2040 (Agenda Duurzaam Amsterdam). Hiermee kan duurzame stroom
worden geproduceerd voor respectievelijk 80.000 en 450.000 Amsterdamse huishoudens. Om dit te behalen moet wel een versnelling
optreden.
De acties waarmee Amsterdam partijen in de stad gaat helpen deze
versnelling te maken, zijn uitgewerkt in de 7 programmalijnen en 16
acties van dit Uitvoeringsprogramma Schaalsprong Zon.
‘Gericht eropaf’ is een belangrijk onderdeel van de aanpak. VvE’s, bedrijven, sportclubs en scholen worden actief benaderd over de mogelijkheden van zonne-energie. Experts zullen hen vervolgens helpen om
een plan te maken voor hun eigen zonsysteem. De acties gericht op
VvE’s zijn onderdeel van de aanpak verduurzaming particuliere woningvoorraad (Raadsbesluit 2o januari 2016). De gemeente kan, indien
nodig, ook helpen met financiering vanuit het Duurzaamheidsfonds
(Raadsbesluit 25 november, 2015).
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Omdat niet alle Amsterdammers een geschikt eigen dak hebben, is de
groei van zoncoöperaties die zonsystemen ontwikkelen op daken van
derden erg belangrijk. Amsterdam gaat deze ontwikkeling helpen door
een Amsterdamse Dakendeal te maken met partijen die grote daken
bezitten. Woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke instellingen die op grote schaal aan de slag gaan met zonne-energie worden
onderdeel van de zon-coalitie die zo ontstaat.
Zonnige regels & lobby is een andere programmalijn waar ik veel belang aan hecht. Het mag immers niet zo zijn dat onnodige regelgeving
het eigen initiatief beperkt. De gemeente zal continu gemeentelijke
regels onder de loep nemen. Onderdeel van de aanpak is dat er samen
met marktpartijen en experts in monumentenzorg concrete projecten
ondernomen worden met zonsystemen op monumenten en binnen beschermde stadsgezichten. De informatie die deze projecten opleveren,
toont ons waar verbeteringen mogelijk zijn.
De business cases van een zonproject is sterk afhankelijk van de financiële en fiscale kaders van het Rijk, zoals bijvoorbeeld de salderingsregeling, de SDE+, de Postcoderoosregeling, en de experimenteerregeling.
Amsterdam zal in Den Haag blijven aandringen op een gunstig investeringsklimaat voor zonne-energie.
Met dit Uitvoeringsprogramma Schaalsprong Zon geven we een stevige impuls aan zonne-energie in Amsterdam. De Amsterdamse elektriciteitshuishouding wordt steeds minder afhankelijk van fossiele bronnen:
goed voor het klimaat én voor de portemonnee.
Abdeluheb Choho
Wethouder Duurzaamheid
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Samenvattende tabel
Programmalijn

Actie

1. Gericht eropaf!
Gebaseerd op gegevens over
dakbezit actief doelgroepen wijzen
op de mogelijkheden en helpen met
advies van experts en financiering

a. Zon website: de basisinformatie over zonne-energie op orde
b. “Uw dak is geschikt”-actie naar diverse doelgroepen: VvE’s, bedrijven, sportclubs, scholen, “dak-lozen” worden door experts
uit de markt benaderd om hen te helpen hun eigen zon-project
te starten
c. Ondersteuning zoncoöperaties bij vinden van daken (grote
dakendeal), professionaliseren en de groei van hun ledenaantal

2. Amsterdamse Zoncoalitie
Een coalitie van partijen die
substantieel zonvermogen hebben
geplaatst, gaan plaatsen, of die hun
daken ter beschikking stellen aan
zoncoöperaties

a. Samenwerkingsafspraken 2015-2019. Afspraken maken met
woningcorporaties over hoeveelheid zonne-energie
b. Afspreken over zonne-energie met overige partijen
c. De Amsterdamse Dakendeal: grote dakeigenaren stellen daken
ter beschikking aan zoncoöperaties die “dak-lozen” de mogelijkheid bieden om in zonne-energie te investeren

3. Financieren van zonprojecten
Vanuit het Duurzaamheidsfonds
investeert Amsterdam mee in
zonsystemen van burgers en
bedrijven

a. Financieren van zon-ESCOs om woningcorporaties te helpen
hun zonprojecten voor hun huurders te ontwikkelen
b. Financieren van andere zon-projecten van bewoners, bedrijven
en maatschappelijke organisaties

4. Zonnige regels & lobby
Eigen regels onder de loep
houden en regels aanpassen als
er onnodige belemmeringen zijn,
experimenteren, en de belangen
van Amsterdamse zonprojecten
behartigen

a. Gemeentelijke regels continu onder de loep om onnodige
belemmeringen weg te nemen
b. Belangenbehartigen: nationale regels beïnvloeden. Focus: de
salderingsregeling.
c. Experimenteerregeling Elektriciteitswet Rijk benutten om innovatieve oplossingen voor zon te testen

5. Zon en gebiedsontwikkeling
De komende jaren groeit
Amsterdam sterk. De markt wordt
uitgedaagd om zo veel mogelijk
nieuwe woningen en kantoren van
zonnepanelen te voorzien

a. Zon en energie neutraal bouwen: markt uitdagen tot duurzamer
bouwen. Dit leidt vaak tot meer gebruik van zonne-energie in
de nieuwbouwplannen
b. Grondgebonden zon: geschikte locatie voor een zonneweide in
de markt zetten

6. Zon & Innovatie
Verder vooruit kijken en innovaties
uitlokken en testen die nodig zijn
voor het energiesysteem van de
toekomst. Amsterdam zal daarom
(op bescheiden schaal) innovatieve
zon-projecten ondernemen.

a. Project: Innovatieve zon op monumenten of beschermd stadsgezicht door de markt uit te dagen. Doel: input vergaren om
regels en zonne-energie beter op elkaar aan te laten sluiten
b. Project: Smart grid: project op snijvlak elektrische mobiliteit,
opslag en zon

7. Zon op gemeentedaken
Amsterdam gaat in 2016-2017 het
aantal zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed sterk opschroeven

a. In de loop van 2016 heeft Amsterdam haar daken geïnventariseerd en presenteert zij welke daken zij ter beschikking
stelt aan zoncoöperaties en welke in eigen beheer worden
ontwikkeld. In 2016 wordt voor een deel van deze daken SDE+
aangevraagd
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Zonnetechnologie ontwikkelt zich
snel. Het is daarom belangrijk om
continu te checken of regels voor
beschermd stadsgezicht, monumenten
etc nog wel passen bij deze tijd.

In 2020 h
zonnepan

Meer zonne-energie op

nieuwbouw door

ontwikkelende partijen in
selectieprocessen uit te
dagen om hogere
energieprestaties te halen.

Duurzaamheidsfonds van

80.000
huisho

Sportverenigingen krijgen een

€49,5 miljoen investeert in

gratis advies van een expert voor het
doorvoeren van energiemaatregelen en
het aanbrengen van zonnepanelen.
Waar nodig financiert het duurzaamheidsfonds mee.

energieprojecten van bewoners,
coöperaties, bedrijven, maatschappelijke instellingen en woningcorporaties.
Daar zullen veel zonprojecten bij zitten.

Actief en gericht. Experts

gaan de stad in om verschillende
doelgroepen, waaronder VvE’s
en bedrijven, een energie- en
zonadvies te geven

2015
13MW

Amsterdam gaat

voor een zonne
zoeken en in de m

ACTIEF EN GERICHT

AMSTERDAMSE ZONCOALITIE

FINANCIEREN ZONPROJECTEN

ZONNIGE REGELS & L

- Zon website: de basisinformatie op
orde
- Uw-dak-is-geschikt-actie
- Ondersteuning zoncoöperaties

- Afspraken over zon met
woningcorporaties
- Afspraken met overige partijen
- De Amsterdamse Dakendeal

- Financieren van zon-esco’s
- Financieren van andere zonprojecten

- Gemeentelijke regels
de loep
- Belangenberhartigen
nationale regels beïn
- Experimenteerregelin
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heeft Amsterdam genoeg
nelen op de daken liggen om

0 Amsterdamse
oudens van stroom te voorzien.

2040
1000MW

Het Amsterdamse daklandschap
heeft genoeg (geschikte) ruimte
voor ca. 1300 MW aan
zonnepanelen. Genoeg plek dus.

2020
160MW
De Amsterdamse Dakendeal:
koppeling tussen vastgoedeigenaren
met een groot dak, zoncoöperaties en
Amsterdammers, zodat ook inwoners
zonder een eigen dak kunnen
investeren in een zonsysteem

Zon & innovatie: oefenen met

smart grids en de integratie
Scholen krijgen hulp bij het
een locatie

doorvoeren van energiemaatregelen en
het aanbrengen van zonnepanelen.

van zonne-energie in het
energiesysteem.

eweide

markt zetten.

School

LOBBY

ZON & GEBIEDSONTWIKKELING

ZON & INNOVATIE

ZON OP GEMEENTEDAKEN

s continu onder

- Zon en energie neutraal bouwen:
markt uitdagen tot meer
zonne-energie
- Grondgebonden zon

- Project innovatieve zon op
monumenten of beschermd
stadsgezicht
- Smart grid: project op snijvlak
elektrische mobiliteit, opslag en zon

- Gemeentedaken voor
Amsterdammers
- Zon op gemeentedaken in eigen
beheer

n:
nvloeden
ng Rijk en zon
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Doel en kader

a Agenda Duurzaam Amsterdam
De gemeente Amsterdam werkt met talloze partners aan de verduurzaming van de energiehuishouding om deze op termijn volledig CO2-vrij
te laten zijn. Dit moet gebeuren door in 2020 per inwoner 20% minder
fossiele energie te gaan gebruiken en 20% meer duurzame energie
te produceren. Dit is vastgelegd in de Agenda Duurzaam Amsterdam
(Raadsbesluit, maart 2015).
Zonne-energie is hiervoor een zeer geschikte duurzame energiebron.
De kosten van de technologie nemen continu af en de opbrengsten
en toepassingsmogelijkheden nemen toe. Technologische innovatie
leidt ertoe dat zonnepanelen steeds beter passen in de beeldkwaliteit
van de gebouwde omgeving. Ook komen lastige oppervlakken (o.a.
zwakke daken, daken met monumentale waarde, gevels) steeds meer in
aanmerking.
Bewoners en bedrijven kunnen makkelijk zelf hun duurzame stroom
opwekken op hun eigen dak. En dat is mooi, want zij moeten het uiteindelijk doen.

b Doelen en cijfers voor zon
In 2015 lag op Amsterdamse daken een zon-vermogen van circa 13,3
MW. De doelstelling is om dit te laten groeien naar 160 MW in 2020
(Agenda Duurzaam Amsterdam, 2015). Uiteindelijk zal Amsterdam
plaats moeten bieden aan circa 1.000 MW aan zonsystemen.
Amsterdam biedt qua dakoppervlak heel veel ruimte voor zonne-energie. Geschat wordt dat de bestaande daken van de stad ruimte bieden
aan 1.300 MW aan zonvermogen1. Nieuwe daken als gevolg van de
1
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Uitgaande van de huidige grootte van de stad en informatie over de geschiktheid van daken
(ligging, schaduw, obstakels, etc.)
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jaartal

Vermogen (MW)

Doel (MW)

Komt overeen met
opwek voor hoeveel
huishoudens?a

2013

9,0

6

5.000

2014

10,7

7

6.000

2015

13,3

9

7.500

16

12.000
35.000

2016

a

Komt overeen
met oppervlak
(ha))

25

2018

75

48

2020

160

100

80.000

2040

1000

640

450.000

Uitgaande van huidige technologie van panelen van 250 Wp per paneel en 1900 kWh verbruik/Amsterdams huishouden.

Gerealiseerd aantal zonnepanelen (MW)

Ambitie aantal zonnepanelen (MW)
160 MW

75

25
9

10,7

2013

2014

13,3

2015
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Bekende zonsystemen in Amsterdam
Zie www.amsterdam.nl/zon
10
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groei van de stad komen hier nog bij. Hier is een innovatief areaal aan
toe te voegen in de vorm van infrastructuren (denk aan geluidschermen
langs wegen) en gronden (zonneweiden). De primaire focus van dit
uitvoeringsprogramma ligt op het realiseren van zonprojecten op daken
van bestaande en nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De ontwikkeling van zonne-energie op infrastructuren, zonneweides en zon op/
aan gevels wordt gevolgd en op beperkte schaal ondersteund.

c Uitgangspunten voor het zonprogramma
De inspanningen van koplopende bedrijven, organisaties en huishoudens, hebben Amsterdam gebracht waar we nu staan. In 2015 was dat
circa 90.000 m2 aan zonnepanelen (circa 13,3 MW) die stroom leveren
voor zo’n 7.500 gemiddelde Amsterdamse huishoudens.
Van koplopers naar peloton
Voor het halen van de doelstelling van 160 MW in 2020 is een schaalsprong nodig: van koplopers naar het peloton. Dit betekent dat bewoners, bedrijven en organisaties in grote aantallen moeten overgaan tot
aanschaf van een zonsysteem of een aandeel moeten nemen in een gezamenlijk systeem van bijvoorbeeld een zoncoöperatie. De gemeente
kan dit niet voor hen doen, maar daar wel bij helpen. En naast “meer”
moeten we ook naar “groter”. Samen zorgt dit voor schaal.
Analyse van belemmeringen en contact met de stad
De gemeente staat continu in contact met partijen die al zonne-energie
hebben of in de toekomst willen én partijen die zonsystemen of zonproposities aanbieden. Deze contacten geven inzicht in de ontwikkelingen in de markt en de wijze waarop de gemeente een schaalsprong
zon kan stimuleren. Op basis hiervan zijn de programmalijnen en activiteiten van dit uitvoeringsprogramma tot stand gekomen. We blijven
natuurlijk alert op de ontwikkelingen. De zonne-sector is dynamisch.
Iedere dag ontstaan er nieuwe kansen en proposities van bedrijven.
De gemeente staat daarom altijd open voor goede nieuwe ideeën en
methoden die kunnen bijdragen aan de benodigde schaalsprong. Deze
kunnen tussentijds worden toegevoegd aan dit uitvoeringsprogramma.
12
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Een actieve houding: Gericht er op af
Om de gewenste schaalsprong mogelijk te maken gaat de gemeente
actief de stad in. We zullen particulieren, bedrijven, maatschappelijke
organisaties, maar ook “dak-lozen” (Amsterdammers zonder geschikt
eigen dak) te wijzen op de mogelijkheden van zonne-energie. Dit is
echter vaak niet voldoende. Daarom krijgen particulieren, VvE’s, bedrijven en organisaties ook hulp om hun zonproject te ontwikkelen, in de
vorm van professioneel advies. Kennis en ervaring van marktpartijen én
de gemeente over effectieve en moderne manieren van communicatie
naar doelgroepen, worden hiervoor ingezet.
Financieren
Waar nodig helpt de gemeente partijen in de stad met (co)financiering
vanuit het Duurzaamheidsfonds (Raadsbesluit 25 november 2015). Dit
geldt voor relatief kleine zon-projecten van scholen, sportclubs, zelfbouwers in een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), of een
culturele instelling, maar ook voor zonprojecten met een grote schaal
van bijvoorbeeld bedrijven, woningcorporaties en zorginstellingen.
Amsterdamse Dakendeal
De gemeente gaat zich samen met Amsterdamse partijen, waaronder
Alliander, inzetten om de Grote Amsterdamse dakendeal te maken. Amsterdam zal grote vastgoedeigenaren, waaronder woningcorporaties,
uitdagen om zonnepanelen op hun daken aan te brengen, of hun daken
ter beschikking te stellen aan “dak-lozen”. Dit zal een belangrijke boost
geven aan de groei van zoncoöperaties. Vanuit het Duurzaamheidsfonds
is Amsterdam bereid om deze acties en projecten te (co) financieren.
Aandacht voor regels en lobby
Tegelijkertijd werkt Amsterdam aan een zo gunstig mogelijk investeringsklimaat voor zonne-energieprojecten. Deze projecten zijn erg
afhankelijk van de financiële kaders van het Rijk. Ook zijn er gemeentelijke regels die soms aanpassing behoeven. Amsterdam houdt beide
elementen continu onder de loep en dringt er bij het Rijk op aan haar
regels en financieringsinstrumenten te verbeteren, bijvoorbeeld op het
gebied van SDE+, postcoderoosregeling en salderen .
Uitvoeringsprogramma 2016 - 2018
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Verschuiving van de focus
Sinds 2013 is zonne-energie een belangrijk onderdeel van het
Amsterdamse duurzame energiebeleid. Dit uitvoeringsprogramma
Schaalsprong Zon borduurt voort op de goede dingen van de Zonvisie die in 2013 werd vastgesteld en brengt focus aan daar waar
dat moet en kan, bijvoorbeeld omdat de marktomstandigheden nu
anders zijn. Zo is een stevige inzet op de groei van zoncoöperaties
door de veranderde postcoderoosregeling nu bijvoorbeeld wel
zinvol.
De ambitieuze doelstelling van 160 MW in 2020 en 1000 MW in
2040 moet alle partijen opjagen en de juiste kant op sturen. Alhoewel de hoeveelheid zonne-energie in Amsterdam de afgelopen
jaren sterk is toegenomen is een versnelling noodzakelijk om de
doelstelling in 2020 te halen.
Dit uitvoeringsprogramma zal daarom nadrukkelijker focussen op
uitvoering en verschuift de aandacht van “individuele gevallen”,
naar “doelgroepen” en van iconen naar opschaling en kopiëren van
beproefde concepten. Dit betekent: gericht eropaf. Amsterdam
zal gerichte acties ondernemen naar kansrijke partijen met zon-potentieel. Hen wijzen op de mogelijkheden van zonne-energie en
hen hulp-op-maat aanbieden van zon-professionals, waar nodig
gefinancierd vanuit het Duurzaamheidsfonds. Alles gericht op het
creëren van concrete zonprojecten.
Waar stoppen we mee, of wat doen we niet?
Subsidiëren van zonnesystemen past niet meer bij deze tijd. Voor
huishoudens is de business case vrijwel altijd sluitend (in 8 tot 10
jaar) en voor grootverbruikers en zoncoöperaties biedt het Rijk
financiële instrumenten. Zonprojecten op daken van woningen en
bedrijven staan op het punt om gemeengoed te worden. Pilots of
iconen zijn alleen nog nodig om de toepassing van innovatieve concepten verder te ontwikkelen, zoals smart grids of de toepassing
van zonne-energie op beschermd stadsgezicht en monumenten.

14

Schaalsprong Zon

Wat deed Amsterdam aan zon in 2014-2015?
In de periode 2014-2015 is het Amsterdamse zon-vermogen
toegenomen van 9 MW in 2013 tot 13,3 MW medio 2015. Zonnig
initiatief van bewoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen
waren hiervoor de voorwaarde. De volgende activiteiten van de
gemeente hebben bijgedragen aan deze groei:
 (Co)investeringen in zonprojecten vanuit het Duurzaamheidsfonds (en voorloper). Er is geïnvesteerd in ca.50 zonne-energieprojecten (ca. 7,5 MW) van bedrijven, woningcorporaties,
maatschappelijke organisaties, waaronder scholen, en zoncoöperaties. Een deel van deze panelen is reeds geplaatst, de rest
volgt in 2016.
 Regels: Aanpassing van de regels ten aanzien van zonne-energie op daken in beschermd stadsgezicht, en het mogelijk maken
van opstalrecht op erfpacht.
 Aanbieden van gratis energieadviezen, met aandacht voor zonne-energie, aan VvE’s en sportclubs.
 Lobby naar het Rijk voor een verbetering van de kaders (o.a.
verbetering van de Regeling Verlaagd Tarief)
 Enkele gemeentelijke daken beschikbaar gesteld aan zoncoöperaties (o.a. dak metrostation Reigersbos, GGD gebouw West);

Uitvoeringsprogramma 2016 - 2018
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Innovatie
Om groot draagvlak voor zonne-energie te behouden is het van belang
om aandacht te houden voor kwaliteit en de markt uit te dagen om
met slimmere en mooiere oplossingen te komen. Innovatieve zon
technologieën maken het mogelijk om op termijn meer zonne-energie in beschermd stadsgezicht toe te passen. Ook de aansluiting van
grote hoeveelheden zonne-energie op het elektriciteitsnet is gebaat bij
smart-grid-technologieën, waarmee de netwerken in balans worden gehouden door lokaal bijvoorbeeld elektrische auto’s en opslagsystemen
aan zonsystemen te koppelen.
Deze inspanningen zijn echter geen garantie op succes. Externe
variabelen als internationale technologie ontwikkeling, prijzen op de
energiemarkten en rijksbeleid hebben een grote invloed op het investeringsklimaat voor zonne-energieprojecten.

The Edge (Zuidas)
Kantoorgebouw The Edge is zo
georiënteerd en vormgegeven dat
de kracht van de zon optimaal benut wordt. De gevel van de zuidkant van het gebouw is uitgerust
met efficiënte zonnepanelen, zodat
de warmte wordt buitengehouden
en de straling wordt opgevangen
wanneer deze het sterkste is. Dit
levert meer dan genoeg energie
op voor de warmte-koude installatie, alle smartphones en laptops in het gebouw en alle elektrische auto’s die door de werknemers gebruikt worden.
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Waar in de stad gaat
dit plaatsvinden?

2		

De precieze rol van de gemeente en de inzet van instrumenten in het
uitvoeringsprogramma hangt af van de doelgroepen en de karakteristieken van de business cases voor deze doelgroepen. Stroomprijs, regels, kosten, toegang tot financiering en organisatiegraad zijn bijvoorbeeld zaken die per doelgroep verschillen.
Onderstaand een aantal doelgroepen in de stad met een schatting van
de huidige hoeveelheid zonne-energie en de potentie op lange termijn.
Doelgroep

Schatting technisch
potentieel (MW)a

Schatting hoeveelheid zon in
2013 (MW)b

Woningcorporaties

280

3

Particuliere verhuurders

160

0

VvE’s

2,2

c

Eigen woningen

175

Zon coöperatiesd

0,4

Bedrijven

300

3

Maatschappelijke gebouwen

80

1

Grondgebonden systemen

5

0

Zon en gebiedsontwikkeling

20

Eigen gebouwene

a

b

c

d

e

3

0,7

Overige gebouwen

300

Totaal

Ca. 1320 MW

Ca. 13,3 MW

Dit betreft technisch potentieel, nadrukkelijk geen doelen per sector/doelgroep. Het technisch potentieel is bepaald op basis van informatie over dakoppervlak, eigendom situatie en
de geschiktheid voor zon. De informatie geeft een indruk, maar is geen exacte weergave van
het potentieel.
Het huidige zonvermogen in de stad is een zeer ruwe schatting op basis van het totaal aan
zonvermogen in Amsterdam (klimaatmonitor RVO) en een schatting van de verdeling over
bekende sectoren op basis van bekende projecten.
Zowel corporatiewoningen, privaat verhuurde woningen, als eigen woningen kunnen onderdeel zijn van een VvE.
Zon-cooperaties ontwikkelen hun zonprojecten veelal op daken van andere partijen, bijvoorbeeld bedrijven, maatschappelijke gebouwen of daken van woningcorporaties. Het technisch
potentieel van deze groep is onderdeel van het potentieel van de groep waarmee de zoncooperatie een dakgebruikovereenkomst overeen komt.
Het technisch potentieel van zonne-energie op daken van gemeentelijke gebouwen die tot
het kernbezit behoren wordt onderzocht en is nog niet bekend.
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De schattingen in deze tabel geven een gevoel voor orde grootte van
de huidige (2013) hoeveelheid zon in de stad per doelgroep/ dakeigenaar en het potentieel op lange termijn. Dit potentieel is van veel
zaken afhankelijk: groei van de stad, nieuwe (efficiëntere) zon-technologieën of aanwending van andere (verticale) oppervlakken. Hierbij is
de gemeente zich bewust van de mogelijkheden van dubbel ruimtegebruik. Groene daken én zonne-energie zijn zelden een concurrent, in
veel gevallen versterken ze elkaar zelfs omdat groen de effectiviteit van
panelen verbetert. Ook zijn esthetisch mooie combinaties mogelijk.
Onderstaand wordt per doelgroep c.q. type project (en soms is dat een
combinatie of herschikking van bovenstaande doelgroepen) beschreven
wat de belangrijkste belemmeringen voor groei van de hoeveelheid
zonneprojecten in die doelgroep zijn. Aan deze belemmeringen worden specifieke acties gekoppeld die samen het Uitvoeringsprogramma
Zon vormen. In hoofdstuk 3 worden deze acties nader toegelicht.

a Bewoners
Bewoners zijn onder te verdelen in de groepen eigenaren van grondgebonden woningen, appartement eigenaren en huurders. Daarvan heeft
een deel geen geschikt eigen dak.
Eigenaren met eigen dak – grondgebonden woning of in VvE
Het recht van kleinverbruikers / huishoudens om hun eigen opwek
met behulp van zon te mogen salderen met hun verbruik, maakt dat
investeren in zon een renderende investering is. Een zonsysteem op
het dak van een woning verdient zich in ongeveer 8 tot 10 jaar terug en
leidt tot een financieel rendement van ongeveer 5-8% over de technische levensduur van het systeem. Het Rijk heeft aangekondigd deze
salderingsregeling tot 2020 in stand te houden, maar de regeling in
2017 wel te evalueren. De business case van zon voor deze groep is
sterk afhankelijk van de uitkomst van deze evaluatie en welke regeling
hiervoor in de plaats komt. Amsterdam volgt deze discussie op de voet
en is voorstander van een gunstige regeling na 2020.
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Amsterdam is een compacte stad met circa 85% gestapelde bouw.
Belemmeringen om tot actie over te gaan zijn daardoor vaak gelegen
in de eigendomssituaties van de daken: voor het aanbrengen van zonnepanelen op het (gezamenlijk) dak van een appartementencomplex
is de instemming van de VvE nodig. Dit zijn vaak lastige en langdurige
processen.
Eigenaren ervaren ook de snelle doorlooptijd van woningbezit in de
stad als een belemmering om te investeren in zonnepanelen. Regels
ten aanzien van de plaatsing van zonnepanelen op monumenten en
woningen in beschermd stadsgezicht (en bijbehorende leges) zijn er
niet voor niets: ze houden onze mooie stad mooi. Ze vormen echter
soms een extra uitdaging voor het plaatsen van zonnepanelen. Mensen
en bedrijven die met zon aan de slag willen, hebben soms het idee dat
sommige regels makkelijker of ruimhartiger (richting zon) kunnen worden omdat zonnesystemen zich technologisch steeds verder ontwikkelen.
Andere belemmeringen voor de groei van zonprojecten binnen deze
doelgroep zijn onder meer onbekendheid met de mogelijkheden van
zonne-technologie, gebrekkige kennis, en het feit dat men zelf teveel
stappen moet zetten om tot actie over te kunnen gaan.
Zon website: de basisinformatie over zonne-energie op orde
“Uw dak is geschikt”-actie: VvE’s worden door experts uit de markt benaderd om hen
te helpen hun eigen zon-project te starten
Gemeentelijke regels continu onder de loep om onnodige belemmeringen weg te
nemen
Acties

Belangenbehartigen: nationale regels beïnvloeden. Focus: de saldeerregeling.
Financieren van zonprojecten van eigenaren en VvE’s (energielening) vanuit het Duurzaamheidsfonds

Mensen zonder een geschikt dak
Er is een groep huishoudens in de stad die wel zonne-energie zou
willen, maar geen geschikt eigen dak heeft: de “dak-lozen”. Zoncoöperaties hebben proposities voor deze groep: zij organiseren dat de
dak-lozen mede-eigenaar kunnen worden van een zonsysteem op het
Uitvoeringsprogramma 2016 - 2018
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Scholen in Amsterdam met een zonnedak
Zie www.amsterdam.nl/zon
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dak van een derde partij, bijvoorbeeld een bedrijf, school, voetbalclub
of woningcorporatie. In Amsterdam waren in 2015 ongeveer 5 zoncoöperaties actief. Bij elkaar hebben zij 5 daken van een coöperatief
zonsysteem voorzien. Gezien het grote aantal Amsterdammers zonder
geschikt eigen dak én het feit dat de regeling Verlaagd Tarief (Postcoderoos) in 2015 sterk is verbeterd, is het de verwachting dat het aantal
zoncoöperaties in 2016 in Amsterdam sterk zal toenemen.
Belangrijk voor deze ontwikkeling is: 1) voldoende aanbod van grote
geschikte daken waar de coöperaties gebruik van mogen maken, 2)
een verdere professionalisering van de coöperaties, en 3) voldoende
bekendheid onder Amsterdammers. Amsterdam gaat helpen om deze
drie aspecten te verbeteren.
Zon website: de basisinformatie over zonne-energie op orde
Ondersteuning zoncoöperaties bij vinden van daken, verdere professionaliseren en
bekendheid creëren onder Amsterdammers.
De Amsterdamse Dakendeal: afspraak met bedrijven of instellingen om hun daken vol
te leggen of ter beschikking te stellen aan zoncoöperaties
Tijdelijke locaties voor een zonneweide selecteren en in de markt zetten (t.b.v. zon
coöperaties)
Gemeentelijke regels continu onder de loep om onnodige belemmeringen weg te
nemen

Acties

Belangenbehartigen: nationale regels beïnvloeden. Focus: de Postcoderoosregeling.
Gemeentedaken voor Amsterdammers: daken beschikbaar stellen aan coöperaties
Financieren van zonprojecten van zon coöperaties vanuit het Duurzaamheidsfonds

Huurders
Een huurder is voor het ontwikkelen van een zonsysteem op zijn of
haar dak afhankelijk van de verhuurder. De verhuurder moet op zijn
minst toestemming geven voor plaatsing van zonnepanelen door een
huurder, maar veel vaker is het ook nodig dat de verhuurder initiatief
neemt, organiseert en investeert.
De daken van woningcorporaties hebben naar schatting een potentieel
van 280 MW, ongeveer een vijfde van het totale zonne-potentieel in
Amsterdam. Op dit moment is er naar schatting 3 MW aan zonnepanelen aangebracht op corporatiedaken. Een sterke groei van de hoeveel22
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ESCO Huur de Zon – Eigen Haard
HuurDeZon is een innovatief
exploitatiemodel om zonne-energie voor huurders beschikbaar te
maken. In 2014 ging het project
van start met 1000 woningen in
Amsterdam voor Eigen Haard.
Eind 2015 staat de teller op 500
woningen, met gemiddeld acht
zonnepanelen.
De essentie van deze ESCO:
Huurders betrekken hun stroom
(deels) van zonnepanelen op het eigen dak. HuurDeZon is eigenaar en exploitant van de systemen. De bijdrage van de huurder is lager dan gemiddelde
stroomprijs. De bijdrage stijgt niet mee met de stroomprijzen, maar alleen
met de inflatie. De corporatie maakt het project mogelijk door de huurdersbijdrage via huurrekening te innen. Na afloop van de samenwerking –doorgaans 20 jaar- wordt de corporatie eigenaar van de zonne-energiesystemen.
De gemeente Amsterdam (Duurzaamheidsfonds), AKEF en de Bank Nederlandse Gemeente (BNG) financieren HuurDeZon.

heid zonne-energie op corporatiedaken is zodoende cruciaal in het realiseren van de Amsterdamse zonne-energie-ambitie: een schaalsprong
naar 160 MW in 2020. In de private verhuur sector is ook een stevige
groei mogelijk, maar is het initiatief op dit moment nog beperkter.
De business modellen die woningcorporaties hanteren verschillen
sterk. Vrijwel alle corporaties ondernemen (alhoewel nog in beperkte
mate) zonprojecten op de collectieve meters van complexen. Omdat
de vraag van de huurders toeneemt werken verschillende corporaties
aan zon-propositie voor hun huurders. De ene corporatie doet dit via
het door het Duurzaamheidsfonds, AKEF en Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) gefinancierde Huur de Zon ESCO model. De andere,
bijvoorbeeld De Key, via zoncoöperaties van en voor huurders, waarin
het Duurzaamheidsfonds soms ook een rol speelt. Andere partijen
Uitvoeringsprogramma 2016 - 2018
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Samenwerking Coöperatie Zon op Zeeburg – de Key
De Key stelt daken beschikbaar aan huurders. De huurders exploiteren -in
coöperatief verband- zonnestroom op daken van hun eigen complex of een
complex in de buurt. Met behulp van de coöperatie Zon op Nederland en
een lening van het Duurzaamheidsfonds is de aanschafprijs per paneel zo
laag mogelijk gehouden, zodat huurders makkelijker kunnen instappen. De
coöperatie maakt gebruik van de Rijksregeling Verlaagd Tarief (Postcoderoos): deelnemers hoeven voor elke opgewekte kWh zonnestroom gedurende
15 jaar geen energiebelasting te betalen*. Met een deel van de opbrengsten
van de stroom wordt de financiering vanuit het Duurzaamheidsfonds afgelost.
Tevens verdelen de deelnemers de eventuele winst van de energie-coöperatie waar zij onderdeel van uitmaken. In circa 4 jaar hebben deelnemers hun
inleg terugverdiend. Eind 2015 is voor 250 panelen voor-ingeschreven.“
*

indien het belastingplan op 18 december door de Eerste Kamer wordt geratificeerd. Anders wordt
het een korting op de energiebelasting’.

focussen eerst op nieuwbouw. De gemeente en corporaties werken aan
een afspraak over het aantal zonsystemen dat corporaties de komende
jaren gaan ontwikkelen. Waar nodig ondersteunt de gemeente met
financiering vanuit het Duurzaamheidsfonds.
Beperkende factoren voor woningcorporaties bij het ontwikkelen van
zonsystemen voor hun huurders zijn: onvoldoende ervaring met het
business model, onvoldoende beschikbaarheid van investeringsmiddelen (corporaties willen investeringen in zonne-systemen ‘off-balance’
doen) en het feit dat corporaties voor een deel van hun zonprojecten
afhankelijk zijn van het animo onder hun huurders om mee te doen.
Ook voor deze doelgroep is de wijze waarop de salderingsregeling in
2017 zal veranderen van grote invloed op de business case.
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Samenwerkingsafspraken 2015-2019. Afspraken maken met woningcorporaties over
hoeveelheid zonne-energie
Afspraken over zon met particuliere verhuurders over de hoeveelheid zon die zij gaan
aanbrengen op hun daken.

Acties

Financieren van zon-ESCOs vanuit het Duurzaamheidsfonds om woningcorporaties en
particuliere verhuurders te helpen hun zonprojecten voor hun huurders te ontwikkelen
Gemeentelijke regels continu onder de loep nemen om onnodige belemmeringen weg
te nemen
Belangenbehartigen: nationale regels beïnvloeden. Focus: de saldeerregeling.

b Bedrijven en instellingen
Kleine en grote bedrijven en maatschappelijke instellingen investeren in
een zonnedak omdat ze maatschappelijk verantwoord willen ondernemen of om marketingredenen. Zij zullen dit echter zelden doen als het
project een negatief saldo heeft. De business case van een zonsysteem
rekent voor kleine bedrijven - met een kleine aansluiting en een beperkt elektriciteitsgebruik - soms nog wel rond wanneer gebruik wordt
gemaakt van de Energie Investeringsaftrek (EIA). Voor grote partijen
met een groot elektriciteitsgebruik (en dito lage stroomprijs) geldt dit
alleen wanneer er gebruik wordt gemaakt van de SDE+ regeling. Ook
btw-voordelen en EIA zijn belangrijke instrumenten om projecten van
de grond te krijgen. De verwachting is dat zonne-energie op termijn
ook voor deze groepen zonder subsidie concurrerend zal zijn.
Er is voldoende dakoppervlak
beschikbaar in de werkgebieden aan de randen van de
stad, bijvoorbeeld in de Haven,
Sloterdijk en Zuidoost. Er zijn
veel partijen die proposities
aanbieden om deze daken (op
basis van o.a. een Rijks SDE+
subsidie) vol te leggen. Bekende modellen zijn de turn key
aanleg en het ESCO-model
waarin de dakeigenaar volledig
Uitvoeringsprogramma 2016 - 2018

Fiction Factory
Fiction Factory is een ambachtelijk bedrijf
dat onder meer gericht is op decorbouw.
De opbrengst van 340 zonnepanelen
dekt ongeveer eenderde van het totale
stroomverbruik. Dit is één van de resultaten van de coöperatie NDSM-energie.
Financiering vond plaats door middel van
een lening uit het duurzaamheidsfonds
(€75.000,-) en door middel van Rijks
SDE+ –subsidie.
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wordt ontzorgd, ook ten aanzien van financiering. Zon is echter geen
corebusiness van de meeste bedrijven, dus bestaat er weinig drive om
deze proposities uit de markt te halen en met zon aan de slag te gaan.
Wijzen op de kansen en hulp aanbieden kan dit doorbreken.
Zon website: de basisinformatie over zonne-energie op orde
“Uw dak is geschikt”-actie: bedrijven worden door experts uit de markt benaderd om
hen te helpen hun eigen zon-project te starten en SDE+ subsidie bij het Rijk aan te
vragen
De Amsterdamse Dakendeal: grote dakeigenaren stellen daken ter beschikking aan
zoncoöperaties die “dak-lozen” de mogelijkheid bieden om in zonne-energie te investeren

Acties

Financieren van zon-projecten van bedrijven en maatschappelijke organisaties vanuit
het Duurzaamheidsfonds
Gemeentelijke regels continu onder de loep nemen om onnodige belemmeringen weg
te nemen
Belangenbehartigen: nationale regels beïnvloeden. Focus: de SDE+ regeling.

VvE Amsterdam Havengebied
VvE Diogones op het KNSM eiland heeft in 2015 160 zonnepanelen
op het dak gekregen. Een deel van het dak had last van schaduw
van een flat ernaast. Daar is bij het ontwerp rekening mee gehouden door deze panelen wat hoger te plaatsen. De opgewekte
energie wordt gebruikt voor alle algemene ruimtes en de liftinstallaties in het complex. VvE
Diogenes heeft een meerjarig prestatiecontract gesloten. De installateur (Zon&Co)
staat dus garant voor een
afgesproken opbrengst van
het zonnestroomsysteem.
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c Maatschappelijke organisaties
Scholen, sportverenigingen en cultuurorganisaties met een eigen gebouw en een beperkt elektriciteitsgebruik kunnen veel profijt hebben
van een eigen zonne-systeem. Ze besparen op hun energierekening en
brengen grote groepen kinderen, ouders, leden en bezoekers in contact met de mogelijkheden van zonne-energie. Circa 40 Amsterdamse
scholen en enkele sportclubs hebben in het verleden al gekozen voor
een zonnesysteem.
In de markt voor zonne-energie op scholen zijn diverse commerciële en
maatschappelijke partijen actief. Proposities variëren: koop, lease, gefinancierd, ontzorgd, enzovoort. Continu ontstaan nieuwe concepten die
een bijdrage kunnen leveren. Voorbeelden hiervan zijn de Schooldakrevolutie van het platform NL2025, en het idee van een ‘zonneweeshuis’
voor zonnepanelen van scholen die onverhoopt toch een nieuwe plek
nodig hebben omdat de school verhuist of verdwijnt. Samenwerking
van de gemeente met deze initiatieven wordt onderzocht.
De markt biedt inmiddels zoveel proposities dat scholen soms door het
bos de panelen niet meer zien. Amsterdam gaat scholen enthousiasmeren en helpen om een passende zon- propositie uit de markt te halen.
Die hulp is nodig. Wat voor bedrijven geldt, geldt veelal ook hier: zonne-energie is geen corebusiness. Bekendheid, informatie, het organisatieproces en financiering zijn veel gesignaleerde bottlenecks voor deze
organisaties die er toe leiden dat ze toch niet tot de aanschaf van een
zonsysteem over gaan.
Zon website: de basisinformatie over zonne-energie op orde “Uw dak is geschikt”-actie: sportclubs, scholen worden door experts uit de markt benaderd om hen te helpen
hun eigen zon-project te starten
Financieren van zonprojecten van maatschappelijke organisaties vanuit het Duurzaamheidsfonds

Acties

Gemeentelijke regels continu onder de loep nemen om onnodige belemmeringen weg
te nemen
Belangenbehartigen: nationale regels beïnvloeden. Focus: de saldeerregeling, SDE+
regeling en Postcoderoosregeling

Uitvoeringsprogramma 2016 - 2018
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Zon op nieuwbouwwoningen en Nul Op
de Meter (NOM) renovaties

Ontwikkelende partijen passen zonne-energie steeds vaker in nieuwbouw toe. Dit geldt voor zelfbouwprojecten, collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO’s), woningbouw en utiliteitsbouw. Het huidige
bouwbesluit van EPC 0,4 is nog net haalbaar zonder een zonnesysteem.
Een EPC van 0,15 of lager (energie neutraal) kan alleen als er duurzame opwek, veelal zonne-energie, in het project wordt opgenomen.
Het opnemen van duurzaamheidscriteria in selectieprocessen, zoals
in de Agenda Duurzaamheid is afgesproken, leidt vrijwel altijd tot een
ontwerp van woningen of utiliteitsgebouwen waarin zonne-energie is
opgenomen. Soms zijn locaties zo gewild dat ontwikkelaars inschrijven met een dermate lage EPC (lager dan 0) dat het aanbrengen van
zonnepanelen op gevels nodig is om dit te realiseren. Dit is nieuw en
daarmee spannend, maar indien kwalitatief goed toegepast is dit een
gewenste ontwikkeling.
Zonnegevels zien we op de Zuidas bij The Edge en in de nieuwbouw
in het Amstelkwartier. Op het nog te ontwikkelen Centrumeiland zal
zonne-energie naar verwachting één van de ingrediënten zijn om de
ambities van energie neutraliteit te kunnen verwezenlijken.
In het ‘Nul Op de Meter’-concept speelt zonne-energie een dragende
rol. Het concept kan niet worden uitgevoerd zonder gebruik te maken
van zonnepanelen. De 1000 NOM-woningen die tot 2020 in Amsterdam ontwikkeld zullen worden, krijgen dus allemaal een zonnedak.

Acties

Markt uitdagen tot energie neutraal bouwen. Dit leidt vaak tot meer gebruik van zonne-energie in de nieuwbouwplannen
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Gemeentelijke regels continu onder de loep nemen om onnodige belemmeringen weg
te nemen
Belangenbehartigen: nationale regels beïnvloeden. Focus: de saldeerregeling.

Schaalsprong Zon

e

Zonneweides

Op Amsterdams grondgebied zijn nog geen zonneweides (grondgebonden zonnesystemen). Wel heeft Waternet sinds 2013 op haar terrein
in de waterleidingduinen een grondgebonden zonsysteem operationeel. Zij werkt op dit moment aan uitbreiding van zonneweides op haar
terreinen.
Het vinden van geschikte gronden die beschikbaar zijn voor minimaal
15 jaar, is een uitdaging. In onze compacte stad is het daarom niet
te verwachten dat zonneweides qua omvang en aantallen een schaal
zullen bereiken zoals bijvoorbeeld in Duitsland, maar we gaan wel
op zoek naar de mogelijkheden. Tijdelijkheid en flexibiliteit, efficiënt
gebruik van ongebruikte ruimte en dubbel ruimtegebruik (zonnepanelen boven parkeerterreinen) zijn belangrijke zoekrichtingen. Het vinden
van geschikte locaties en rondkrijgen van de financiering (met behulp
van SDE+ of postcoderoosregeling) zijn de uitdagingen. Net als bij de
ontwikkeling van windenergie op Amsterdams grondgebied is het uitgangspunt is dat Amsterdammers kunnen participeren in de opbrengst
van deze zonneweides.

Acties

Tijdelijke locaties voor een zonneweide selecteren en in de markt zetten (t.b.v. zon
coöperaties)

f

Belangenbehartigen: nationale regels beïnvloeden. Focus: de SDE+ regeling en Postcoderoosregeling.

De stad van de toekomst: innovatie

Veel van bovenstaande acties bevinden zich in het ‘hier en nu’ en zijn
gericht op het opschalen van de hoeveelheid zonne-energie naar 160
MW in 2020. Dat is echter geen einddoel. Vanaf 2020 moet de groei
van het zonnevermogen zich doorzetten om de doelstelling voor 2040
(1000 MW) te halen. Hiervoor is innovatie nodig op het gebied van
zonnetechnologie én innovatie in de keten: het elektriciteitsnet. Om
schaal te kunnen maken is het bijvoorbeeld nodig dat we op termijn
ook in staat zijn om de daken van monumentale panden en het beschermd stadsgezicht maximaal te benutten. Dit lijkt alleen mogelijk als
Uitvoeringsprogramma 2016 - 2018
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de (esthetische en technische) kwaliteit van panelen en bevestigingstechnieken verbetert.
De beoogde 160 MW aan zonsystemen in Amsterdam, laat staan 1000
MW, stelt hoge eisen aan het elektriciteitsnet. Het net moet namelijk
om kunnen gaan met grote acute veranderingen in de opwek van zonnestroom als gevolg van het weer. Om de grote groei van zonne-energie te kunnen accommoderen zijn op termijn slimme oplossingen op
gebouw- en gebiedsniveau nodig. Slimme schakelingen, lokale opslag,
en uitwisseling met buren en / of elektrische auto’s zijn in opkomst.
Om Amsterdam klaar te maken voor de omvangrijke toepassing van
zonne-energie in de toekomst, moeten we in het ‘hier en nu’ ervaring
opdoen. Dit gebeurt door enkele testprojecten te ondernemen samen
met bewoners, bedrijven en bijvoorbeeld de netwerkbeheerder Liander. Voorbeelden zijn testprojecten op het gebied van de opslag van
zonnestroom in lokale batterijen van laadpalen en elektrische auto’s.

Acties

Projecten stimuleren om deel te nemen aan de Experimenteerregeling Elektriciteitswet
van het Rijk

g

Project: Innovatieve zon op monumenten of beschermd stadsgezicht door de markt uit
te dagen. Doel: input vergaren om regels en zonne-energie beter op elkaar aan te laten
sluiten
Project: Smart grid: project op snijvlak van elektrische mobiliteit, opslag en zon

Eigen organisatie

De gemeente heeft veel vastgoed in bezit. In 2015 lag er circa 0,8 MW
(circa 3.200 panelen) op de gemeentelijke daken. Enkele daken zijn ter
beschikking gesteld aan zoncoöperaties (o.a. dak metrostation Reigersbos en dak van GGD gebouw in West).
Omdat de gemeente net als andere grootverbruikers van elektriciteit
zeer weinig voor haar stroom en energiebelasting (EB) betaalt, kan de
business case alleen uit als er gebruik wordt gemaakt van ofwel de Rijks
SDE+ subsidie, of het fiscaal voordeel dat de Postcoderoosregeling
biedt aan zoncoöperaties.

30

Schaalsprong Zon

Het aantal zonsystemen op gemeentelijke
daken wordt in 2016-2017 stevig uitgebreid. Dit gebeurt door geschikte daken
– uit het kernbezit van de gemeente – te
selecteren en van een zonsysteem te voorzien. Het precieze aantal daken dat van zon
zal worden voorzien is afhankelijk van de
inventarisatie van het gemeentelijke vastgoed en wordt in het derde kwartaal van
2016 gepresenteerd. Vooruitlopend daarop
wordt in 2016 voor enkele daken alvast
SDE+ subsidie aangevraagd. Daarnaast
worden enkele daken ter beschikking gesteld aan andere partijen zodat zij daar een
zonsysteem op kunnen ontwikkelen. Denk
bijvoorbeeld aan coöperaties van Amsterdammers zonder geschikt eigen dak.

Nieuwbouw werf Luchtvaartstraat (Zuid)
De nieuwe werf in stadsdeel
Zuid heeft een EPC van 0. Er
liggen 1104 panelen op het
dak. Dit dekt het volledige
stroomgebruik.

Acties

Daarnaast wordt op dit moment, in samenwerking met het GVB en de
Stadsregio (SRA) gewerkt aan een plan voor het aanbrengen van zonnepanelen op de bovengrondse metrostations.
In de loop van 2016 heeft Amsterdam haar daken geïnventariseerd en presenteert
zij welke daken zij ter beschikking stelt aan zoncoöperaties en welke in eigen beheer
worden ontwikkeld.
In 2016 wordt voor een deel van deze daken SDE+ aangevraagd
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Actie

Programmalijn

1. Gericht eropaf!

a. Zon website: de basisinformatie op orde
b. “Uw dak is geschikt”-actie
c. Ondersteuning zon-coöperaties

2. Amsterdamse Zoncoalitie

a. Afspraken over zon met woningcorporaties
b. Afspreken met overige partijen
c. De Amsterdamse Dakendeal

3. Financieren van projecten

a. Financieren van zon-ESCOs
b. Financieren van andere zon-projecten

4. Zonnige regels & lobby

a. Gemeentelijke regels continu onder de loep
b. Belangenbehartigen: nationale regels beïnvloeden
c. Experimenteerregeling Rijk en zon

5. Zon en gebiedsontwikkeling

a. Zon en Energie neutraal bouwen: markt uitdagen
b. Grondgebonden zon

6. Innovatie

a. Project: Innovatieve zon op monumenten
b. Project: Zon en Smart grid

7. Zon op gemeentedaken

a. Gemeentedaken voor Amsterdammers: coöperaties
b. Zon op gemeente daken in eigen beheer

RAI
1.632 zonnepanelen liggen op Hal 8 van de Amsterdam RAI. Deze
hal meet 12.000 m2 en ruim 60 procent van dit dakoppervlak is nu
voorzien van zonnepanelen. De installatie produceert 360.000 kilowattuur, wat vergelijkbaar is met de jaarlijkse elektriciteitsvoorziening
van 140 Amsterdamse huishoudens. Met dit project is een investering
gemoeid van 500.000 euro, deels van vanuit de voorloper van het
Duurzaamheidsfonds, het Amsterdamse Investeringsfonds.
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Eigen
organisatie

Maatschappelijke
organisaties

Bedrijven

Huurders/
verhuurders/
corporaties

VvE’s

Dak-lozen / zon
coöperaties

Eigenaren

3		

Wat gaat Amsterdam
doen in 2016-2018?

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de 7 programmalijnen en 16 acties, die ervoor moeten zorgen dat Amsterdammers,
bedrijven en organisaties méér en grotere zonprojecten gaan ondernemen
Naast de activiteiten van dit zonprogramma zijn er veel andere zaken
die het ontstaan van zonprojecten beïnvloeden, bijvoorbeeld mondiale
technologieontwikkeling, energieprijzen en EU en Rijksbeleid. Naast
de effecten van dit programma zijn dus ook autonome ontwikkelingen
te verwachten. Het bereiken van de doelstelling van 160MW in 2020
is zodoende niet slechts de resultante van de acties die de gemeente
onderneemt.
Aangezien de zonne-sector zich snel ontwikkelt is het zaak om voldoende flexibiliteit te houden in het uitvoeringsprogramma. Het is daarom
niet onwaarschijnlijk dat binnen de programmalijnen aanpassingen
worden gedaan als de ontwikkelingen in de markt daarom vragen. Dit
kan zijn: een bepaalde actie stoppen als deze niet effectief blijkt of niet
meer nodig is, of een nieuwe actie starten of opschalen.

Het Veem
470 zonnepanelen (90 kWp)
op rijksmonument Het Veem
(broedplaats).
Gefinancierd
vanuit het duurzaamheidsfonds.
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Programmalijn +
Actie

Uitleg actie

Wanneer

1. Gericht eropaf

Gebaseerd op gegevens over dakbezit actief doelgroepen wijzen op
de mogelijkheden + helpen met advies van experts en financiering

continu

a. Zon website: de
basisinformatie
op orde

De gemeente informeert de stad over de mogelijkheden van zon via de
website www.amsterdam.nl/zon. Functies: o.a. Zonatlas (welke daken
zijn geschikt voor zon), Zon op de kaart (een overzicht van de reeds
bestaande systemen), zelf met zon aan de slag (stappenplannen).

continu

b. “Uw dak is
geschikt”-actie

Op basis van een combinatie van data over (geschiktheid van) daken
en eigendom in de stad worden doelgroepen actief gewezen op
de mogelijkheden van zonne-energie. Het ‘zonne-peloton’ wordt
aangespoord om hun kansen te grijpen. Dit kan zijn met een brief, of
een ander medium dat aansluit bij de te bereiken doelgroep. Kennis en
ervaring van marktpartijen én de gemeente over effectieve en moderne
manieren van communicatie naar doelgroepen, worden hierbij ingezet.

2016-2017

Waar nodig worden de doelgroepen vervolgens geholpen om tot een
aankoopbeslissing / eigen project te komen. Dit betreft advies (door
een gespecialiseerde marktpartij) en hulp op maat: een presentatie op
de VvE vergadering, in de directie, of bijvoorbeeld hulp bij de aanvraag
van een Rijks (SDE+) of Provinciale subsidie. Ook wordt geholpen met
(co)financiering vanuit het Duurzaamheidsfonds. De doelgroepen:
- Grondgebonden woningen: wijzen op de kansen van een eigen
zonsysteem;
- VvE’s: wijzen op de kansen van een eigen zonsysteem, een energie& zonscan, een aanvullend advies inclusief indien nodig een presentatie op de VvE-vergadering;
- Bedrijven: wijzen op de kansen van een eigen zonsysteem, aanbieden van advies bij het opstellen van de business case en investeringsvoorstel, hulp bij het aanvragen van een SDE+ subsidie van het
Rijk
- Maatschappelijke organisaties (scholen, cultuurgebouwen,
sportclubs en n.t.b. sector): wijzen op de kansen van een eigen
zonsysteem, aanbieden van advies bij het opstellen van de business
case en investeringsvoorstel, hulp bij het aanvragen van een SDE+
subsidie van het Rijk
Al deze partijen kunnen met vragen bovendien terecht bij het Amsterdamse energie & zon loket dat in 2016 wordt geïntroduceerd. Ook
biedt het Duurzaamheidsfonds financiering aan deze doelgroepen.
Specifiek voor scholen wordt in2016 een actie ondernomen om schoolbesturen te helpen om zonsystemen aan te brengen op hun daken, in
eigen beheer, via lease, of volledig ontzorgd door een professionele
partij. Hier biedt de markt veel proposities voor. Hulp bestaat o.a. uit
advies aan de school over de business case die het beste past bij de
wensen van de school, en het organiseren van een passend aanbod
uit de markt. Waar nodig financiert de gemeente mee vanuit het duurzaamheidsfonds.
Mensen zonder geschikt eigen dak (“dak-lozen”) worden actief gewezen op de mogelijkheden om te participeren in de diverse zoncoöperaties die de stad heeft.
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Programmalijn +
Actie

Uitleg actie

Wanneer

c. Ondersteuning
zon-coöperaties

Zon coöperaties moeten groeien en professionaliseren. Voor een stad
met veel inwoners zonder geschikt eigen dak is dat belangrijk. Deze
groei is primair het werk van de initiatiefnemers van coöperaties, maar
de gemeente wil wel helpen. Dit doet de gemeente door: “dak-lozen”
actief op zon coöperaties te wijzen (1b5), het aanbieden van hulp op
juridisch, organisatorisch, en financieel vlak, met financiering (7b2) en
door daken te bieden (7a).

2016

2. Amsterdamse
Zoncoalitie

Een coalitie van partijen die substantieel zonvermogen hebben
geplaatst, gaan plaatsen, of die hun daken ter beschikking stellen
aan zoncoöperaties

continu

a. Samenwerkingsafspraken 20152019. Afspraken
met woningcorporaties over
zonne-energie

De daken van woningcorporaties hebben naar schatting een potentieel
van 280 MW, ongeveer een vijfde van het totale zonne-potentieel in
Amsterdam. Op dit moment is er naar schatting 3 MW aan zonnepanelen aangebracht op corporatiedaken. Een sterke groei van de
hoeveelheid zonne-energie op corporatiedaken is zodoende cruciaal in
het realiseren van de Amsterdamse zonne-energie-ambitie: een schaalsprong naar 160 MW in 2020.

Afspraak
2016
Loopt t/m
2019

Als onderdeel van de samenwerkingsafspraken 2015-2019 maakt
Amsterdam afspraken met de Huurdersvereniging Amsterdam en de
Amsterdamse Federatie van woningcorporaties over de hoeveelheid
zonne-energie die in de komende jaren op corporatiedaken ontwikkeld
zullen worden.
De gemeente is bereid om woningcorporaties daarbij te helpen door
o.a. (co)financiering te bieden vanuit het Duurzaamheidsfonds. Vanuit
het Duurzaamheidsfonds investeert de gemeente op dit moment al
mee in enkele projecten van afzonderlijke woningcorporaties: Eigen
Haard, Stadgenoot en De Key.
b. Afspreken met
overige partijen

Cultuurinstellingen, scholen, particuliere verhuurders en grote en
kleine bedrijven worden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de
Amsterdamse Zoncoalitie. Deze coalitie moet zorgen voor de positieve
exposure die past bij zonne-energie.

continu

c. De Amsterdamse
Dakendeal

In 2016-2017 wordt in samenwerking met Alliander en Amsterdamse
zonbedrijven en zoncoöperaties een grote Amsterdamse dakendeal
voorbereid. Grote vastgoedeigenaren met veel dakareaal worden
gevraagd hun dak vol te leggen of hun dak onder voorwaarden ter
beschikking te stellen aan zoncoöperaties van Amsterdammers.

2016-2017

3. Financieren van
projecten

Vanuit het Duurzaamheidsfonds investeert Amsterdam mee in
zonsystemen van burgers en bedrijven.

continu

a. Financieren van
zon-ESCOs

Het Duurzaamheidsfonds zal, samen met andere financiers, ESCO
partijen financieren die zonnepanelen aanleggen bij huurders van
woningcorporaties en particuliere verhuurders en bij VvE’s.

continu
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Programmalijn +
Actie

Uitleg actie

Wanneer

b. Financieren van
andere zon-projecten

Andere partijen in de stad die een eigen zonneproject willen ondernemen, maar niet voldoende liquide zijn, kunnen financiering aanvragen
bij de gemeente via verschillende instrumenten van het Duurzaamheidsfonds (Raadsbesluit 25 november 2015):
- Energielening voor woningeigenaren en VvE’s
- Tenders en Leenfaciliteiteit
- Financiering vanuit AKEF voor grote complexe projecten.

continu

Financiering vanuit het duurzaamheidsfonds moet ervoor zorgen
dat partijen die géén financiering krijgen bij traditionele financiers,
wel kunnen investeren in zonne-energie en daarmee een meetbare
bijdrage leveren aan CO2-reductie. Deze financiering is nodig omdat
(een deel van) de partijen die zonprojecten ondernemen, onvoldoende
trackrecord hebben, zij nieuwe business modellen en organisatievormen hanteren, en de business case niet altijd voldoende financieel
rendement oplevert om commerciële rentetarieven te kunnen dragen.
Iedereen met een concreet investeringsproject kan zich melden.
4. Zonnige regels
& lobby

Amsterdam houdt continu haar eigen regels tegen het zonlicht en
past deze aan als er onnodige belemmeringen zijn en behartigt de
belangen van Amsterdamse zonprojecten richting het Rijk

continu

a. Gemeentelijke
regels continu
onder de loep

Regels ten aanzien van welstand, erfpacht en leges worden tegen het
licht gehouden. Welstandsregels voor zon in beschermd stadsgezicht
zijn reeds aangepast. Idem de mogelijkheid om opstalrecht te vestigen
op erfpacht. Echter, omdat de zonsector en de technologie zich snel
ontwikkeld is het hiermee niet klaar. Regels lopen achter op innovatie.
Aandacht blijft geboden. Partijen in de stad worden opgeroepen om
gemeentelijke regels of beleid te melden bij team DZH die zonprojecten onnodig in de weg staan.

continu

b. Belangenbehartigen: nationale
regels beïnvloeden

Gesprekken met initiatiefnemers in de stad geeft de gemeente
informatie over de (on)haalbaarheid van business cases. Het blijkt dat
deze sterk afhankelijk zijn van Rijksbeleid. De gemeente gebruikt haar
contacten in Den Haag om deze randvoorwaarden zo goed mogelijk te
laten zijn, te beginnen met de regels t.a.v. salderen, postcoderoos-regeling, de experimenteerregeling, en de SDE+-regeling

continu

c. Experimenteerregeling en zon

Amsterdam ondersteunt projecten die gebruik willen maken van de
experimenteerregeling (op de ElektriciteitsWet) die het Rijk biedt. Deze
regeling biedt gebruikers de mogelijkheid om een eigen elektriciteitsnet te starten om zo meer profijt te hebben van hun eigen opwek,
energiebesparing en elektriciteit opslag. In 2015 worden twee projecten ondersteund, in 2016 en verder spant Amsterdam zich in om meer
en grotere projecten aan te dragen voor deze Rijksregeling. Potentiele
projecten krijgen ondersteuning van externe experts om een aanvraag
voor te bereiden bij het Rijk.

2016 en
2017
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Programmalijn +
Actie

Uitleg actie

Wanneer

5. Zon en gebiedsontwikkeling

De komende jaren groeit Amsterdam sterk. De markt wordt
uitgedaagd om zo veel mogelijk nieuwe woningen en kantoren van
zonnepanelen te voorzien. Ook wordt een (tijdelijk) stuk grond voor
een zonneweide gezocht

continu

a. Zon en Energie
neutraal bouwen:
markt uitdagen
tot meer zonne-energie

Door in selectieprocessen in de gebiedsontwikkeling te selecteren
op duurzaamheidscriteria wordt de markt uitgedaagd om scherpere
EPC-prestaties te leveren dan het wettelijk minimum (Bouwbesluit).
Een EPC lager dan 0,4 betekent vrijwel altijd dat zonnepanelen in het
ontwerp worden opgenomen. In geval van EPC 0, of lager zelfs zoveel
dat soms ook gevels worden gebruikt.

continu

b. Grondgebonden
zon

In 2016 wordt één (of meerdere) tijdelijk braakliggend stuk grond ‘in
de markt gezet’ om een zonneweide van en voor Amsterdammers te
ontwikkelen bijvoorbeeld door een zoncoöperatie. Daarnaast onderzoekt Amsterdam de mogelijkheden om een parkeerterrein in de stad
te overkappen met zonnepanelen.

Voorjaar
2016

6. Zon & Innovatie

Om de beoogde schaalspong te kunnen accommoderen is het
nodig om verder vooruit te kijken en innovaties uit te lokken en te
testen. Amsterdam zal daarom (op bescheiden schaal) innovatieve
zonprojecten ondernemen.

Jaarlijks
1a2
projecten

a Project: Innovatieve zon op
monumenten
of beschermd
stadsgezicht:

Met nieuwe technologieën kunnen we meer in onze mooie monumentale stad. Amsterdam organiseert een prijsvraag voor de toepassing
van innovatieve zonnepanelen in beschermd stadsgezicht

2016

b. Project: Smart
grid: project op
snijvlak elektrische mobiliteit,
opslag en zon

Amsterdam ontwikkelt samen met partners een smart grid-project
waarin gebouwde omgeving, elektrisch vervoer, zonne-energie en
lokale elektriciteitsopslag aaneen worden gekoppeld. Hierbij wordt
gekeken naar EU-funding.

2016-2018

7. Zon op
gemeentedaken

Amsterdam gaat het aantal zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed
sterk opschroeven

Najaar
2016

a. Gemeentedaken
voor Amsterdammers: coöperaties

De gemeente inventariseert op dit moment haar vastgoed en maakt
in 2016 bekend welke daken geschikt én beschikbaar zijn voor zon
en onder welke voorwaarden. Er worden dan, verspreid over de stad,
enkele gemeentedaken uitgekozen die ter beschikking worden gesteld
aan zon-coöperaties. Dit in aanvulling op de drie daken die nu reeds
aan coöperaties zijn vergeven.

2016-2017

b. Zon op gemeente daken in eigen
beheer

In Q3 2016 heeft Amsterdam haar daken geïnventariseerd en presenteert zij welke daken zij ter beschikking stelt aan zoncoöperaties en
welke in eigen beheer worden ontwikkeld. Ook wordt in 2016 voor een
deel van deze daken SDE+ aangevraagd.
Dit in aanvulling op enkele daken (o.a. GGD gebouw West, metrostation Reigersbos) die nu reeds aan coöperaties zijn vergeven en
de 0,7 MW die de afgelopen jaren in eigen beheer of via een ESCO
ontwikkeld is.

2016-2017
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4.

Communicatie en
Monitoring

Communicatie speelt een belangrijke rol bij het vergroten van de hoeveelheid zonne-energie in Amsterdam. Veel bewoners en bedrijven zijn
zich niet bewust van de mogelijkheden van een eigen zonnesysteem.
De “Uw dak is geschikt” actie wijst kansrijke groepen gericht op de
mogelijkheden en biedt hun een hulppakket aan om ook daadwerkelijk
iets te gaan doen. Kennis en ervaring van marktpartijen én de gemeente over effectieve en moderne manieren van communicatie naar
doelgroepen, worden hierbij ingezet.
De Amsterdamse Zon-coalitie is bedoeld om positieve aandacht te geven aan de mooie zonprojecten van deelnemers of het feit dat bedrijven en maatschappelijke organisaties hun daken ter beschikking stellen
aan zoncoöperaties van Amsterdammers.
Daarnaast onderhoudt Amsterdam de website www.amsterdam.nl/zon
met objectieve basisinformatie, inspirerende voorbeelden, zon op de
kaart- en Zonatlasfunctie en handige stappenplannen, zodat geïnteresseerden zelf aan de slag kunnen.
Monitoring van zonne-energie geeft aan in hoeverre de gestelde doelen bereikt worden. Het is onderdeel van de jaarlijkse monitoring Agenda Duurzaam Amsterdam. Hierin wordt de hoeveelheid zonne-energie
in de stad (MW) weergegeven in relatie tot de gestelde doelen. De
inventarisatie vindt plaats op basis van informatie over zonne-energie
in Nederland die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO) geleverd wordt.
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5		

Financiën

Een groei van 150 MW tot aan 2020 vergt –bij de huidige prijzen- een
investering van circa €180-220 miljoen in zonnesystemen in de stad.
Deze wordt voor het overgrote deel gedaan door de eigenaren van de
projecten: bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De
gemeente ondersteunt deze investeringen door zelf ook middelen vrij
te maken.
De gemeentelijke middelen zijn onder te verdelen in vier type bijdragen: 1) ambtelijke capaciteit om het uitvoeringsprogramma Schaalsprong Zon uit te (laten) voeren, 2) opdrachten aan gespecialiseerde
bedrijven om VvE’s, bedrijven en maatschappelijke organisaties te
helpen hun zonproject te ondernemen, 3) financiering van zonprojecten
vanuit het duurzaamheidsfonds, en 4) investeringen in zonprojecten op
eigen gemeentelijke daken.
De kosten voor de capaciteit en opdrachten aan gespecialiseerde
marktpartijen bedraagt in 2016 circa. € 550.0002. Dit bedrag wordt
gedekt uit het budget voor de uitvoering van de Agenda Duurzaam
Amsterdam en wordt jaarlijks opnieuw bepaald.
Het Duurzaamheidsfonds heeft in totaal €49,5 miljoen aan middelen
beschikbaar voor het verstrekken van leningen aan partijen die een
duurzame energieproject uitvoeren, waaronder zonprojecten. Daarnaast investeert ook het Amsterdams Klimaat en Energiefonds in grootschalige zonprojecten in de stad. De (co-) investeringen (via leenfaciliteiten en tenders van het Duurzaamheidsfonds) die Amsterdam gaat
doen in zonprojecten hangt af van de projecten die worden ingediend.
De ervaring over de afgelopen jaren leert dat zonne-energie onderdeel
uitmaakt van zeker 50% van de energieprojecten die worden ingediend
voor fondsfinanciering.

2
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Advies aan VvE’s over zonne-energie is onderdeel van een breder energie-advies (niet twee
keer ‘aanbellen’) dat wordt aangeboden. De kosten van zon-advies aan VvE’s is zodoende
onderdeel van de middelen die zijn vrijgemaakt vanuit de stelpost subsidies Duurzaamheid,
zoals voorgesteld in de raadsvoordracht over de aanpak verduurzaming van de particuliere
woningvoorraad (Raadsvoordracht 20 januari 2016)

Schaalsprong Zon

GWL-ecostroom
De coöperatie GWL-ecostroom (Amsterdam West) heeft 352 panelen op de nabij gelegen Praxis gerealiseerd. Dit is deels voorgefinancierd uit het Duurzaamheidsfonds. Daardoor daalden de
aanschafkosten voor bewoners uit de buurt van een paneel van €
350,- naar € 150,- Met de opwekking van de stroom wordt de lening afgelost. Elk jaar keert de coöperatie het rendement (3 – 6 %)
uit aan de leden. In totaal doen 60 bewoners mee met gemiddeld 5
zonnepanelen en bijna dagelijks ontvangen we nieuwe aanmeldingen om mee te doen. Door in te loggen op het internet kan men
de opbrengst volgen.
Door een project met zonne-energie in de buurt te realiseren, is
betrokkenheid gecreëerd bij bewoners, omwonenden en de Praxis.
Er wordt nagedacht over vervolgprojecten op andere daken van
het GWL-terrein.

Investeringen die de gemeente doet in zon op haar eigen daken
worden zo veel mogelijk gedaan vanuit lopende begroting, rendabele
kredietaanvragen, zo mogelijk ondersteund met subsidie vanuit het
Rijk (SDE+). Wanneer de gemeente haar dak ter beschikking stelt aan
zoncoöperaties, dan hoeft de gemeente niet te investeren omdat de
coöperatie dit doet.
Voor het smart grid project (activiteit 6b) op snijvlak elektrisch vervoer
(EV), energieopslag en zonne-energie is een EU-subsidie aangevraagd.
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