
Informatie-
bijeenkomst

12 April 2021



Graag uw camera 
aan & microfoon uit

Stel uw vragen aub
via de chat



Agenda informatiebijeenkomst
- Welkom & opening bijeenkomst Edward Goessens 5 minuten

- Agenda PV-informatiebijeenkomst Jaap Rieter 5 minuten

- Zonnige Bedrijfsdaken: markt, kansen en uitdagingen Jan Jaap Wesselink 25 minuten

- Zonnige Bedrijfsdaken: collectieve oplossingen Theo Braam 25 minuten

- ZB 2.0: van informeren naar interesseren & vervolgstappen Jaap Rieter 20 minuten

- Vragen / Afsluiting



Duurzame energie opwekking
Informatiebijeenkomst SIM

12-04-2021



PROGRAMMA

1. Wie is Over Morgen

2. Kansen en uitdagingen

3. Met gemak zonnepanelen op uw dak



Over Morgen

Visie en 
strategie

Proces- en 
projectmanagement

Analyse en inzicht Financiële sturing Cocreatie
en participatie

Zullen we?

Wij zijn Over Morgen. Mensgericht, 

creatief, realistisch en thuis in duurzame 

gebiedsontwikkeling. We maken haalbare 

plannen en stellen heldere, meetbare 

doelen. We zijn pas gelukkig als plannen 

werkelijkheid worden.



Kansen en 

uitdagingen



Waarom eigenlijk?
> Internationale afspraken Parijs (2015)

> Nationaal Klimaatakkoord en Klimaatwet

❖ Voorstel voor klimaatakkoord op hoofdlijnen 49 

procent minder CO2 in 2030 t.o.v. 1990

❖ Deal hoe we dat in Nederland gaan vormgeven

❖ Iedereen moet investeringen doen die binnen 5 

jaren kunnen worden terugverdiend

> Advies Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord 

Industrie (TIKI) -> meer doen door samen te werken

> Wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) 

van Ollongren -> vanaf 1-1-2022 kunnen gemeenten 

zonnepanelen verplichten



Waarom eigenlijk?

> Toekomst bestendig en maatschappelijk 

verantwoord ondernemen

> Steeds vaker duurzaamheidsvraagstukken in de 

productieketen 

> minder plastic

> minder CO2 uitstoot -> verbruik duurzame 

energie

> minder fijnstof uitstoot -> verduurzaming 

mobiliteit (waterstof)

> Voldoende subsidies / stimuleringsregeling om nu 

gebruik van te maken

> Baat het niet, schaden doet het ook niet

Het kan gewoon!



> Steeds meer zonnepanelen in Nederland (meer
op woningen dan op bedrijfsdaken + Lanakerveld
in ontwikkeling)

> 15% van potentieel is benut -> 26% als alle 
subsidies worden gebruikt

> We moeten op c.a. 40% kunnen uitkomen

> Maastricht; c.a. 5% benut - plek 243 van 355

> 150 eigenaren van (super) grote bedrijfsdaken in 

Maastricht hebben inzicht ontvangen -> c.a. 10 
bedrijven zijn in actie gekomen

> Ruimte op het e-net nu nog aanwezig voor terug-
levering

Tijd voor actie!

Stand van zaken



> Draagkracht moet voldoende zijn van dakconstructie -> checken

> Minder zonnepanelen, lichtgewicht zonnepanelen, gevels gebruiken

> Dakhuid moet 30 jaren meegaan -> MJOP

> Verzekeraar akkoord?

> Andere / betere isolatie –> win-win

> Netcongestie -> batterijen en conversie Waterstof

> Investeringsruimte -> projectfinanciering, verhuur, lokaal eigenaarschap

> Uw situatie -> technisch en financieel kunnen we veel mogelijk maken, maar wat wilt u?

Heel vaak is het wel mogelijk!

Waarmee rekening te houden



Gemeente Maastricht, MEA en 
SIM zien:
Veel onbenutte daken voor zonne-energie

Terwijl:

> Een dak meestal ongebruikt erbij ligt

> Zonnepanelen aanbrengen ‘te doen’ is

> Helpt bij verduurzamen van je leefomgeving

> Het geld oplevert

Hoe kunnen wij u helpen? 



Met gemak

zonnepanelen 

op uw dak



Voorbeeld Dakscan



> SDE++

> ISDE

> Subsidieregeling Coöperatieve 

Energieopwekking (voorheen PCR)

> Salderen

> EIA/MIA/VAMIL

Samen op zoek naar uw mogelijkheden

Stimuleringsregelingen



1. Informatie en uitleg

2. Persoonlijke dakscan en toelichting

3. U kunt zich aansluiten bij het initiatief 

Zonnige Bedrijfsdaken; voordelen!

4. Actieplan voor uw situatie

5. Kosteloos en vrijblijvend

Wat krijgt u als dakeigenaar van de 
gemeente en MEA?

Wat heeft u hierna:
• Inzicht de mogelijkheden voor uw dak
• Inzicht in de financieringsmogelijkheden en 

rendementen



- Wij willen u helpen

- Samen op zoek naar uw 

mogelijkheden voor uw situatie

- Inventarisatie d.m.v. vragenlijst

- Vertel ons wat u wilt weten om de 

volgende stap te gaan zetten

Uw vervolg



volg ons en blijf op de hoogte.

www.overmorgen.nl/aanmelden

@OverMorgen

OverMorgen

Jan Jaap Wesselink

+31642700138



Zonnige Bedrijfsdaken 2.0



• EMEC

• Activiteiten

• SCE Stimuleringsregeling Coöperatieve Energieopwekking

• Projectaanpak

• Meedoen

• Opbrengst

• Contact

Inhoud



EMEC
Met elkaar, voor elkaar

Ons motto
De zon zorgt voor onze energie

Onze lucht, grond en water zijn schoon
We geven rekenschap van onze erfenis 

aan toekomstige generaties

Ons doel
We scheppen een veilige, gezonde en rechtvaardige 
wereld, verrukkelijk divers, verantwoord, ecologisch, 

economisch met schone lucht, water, aarde en energie,
om blijvend van te genieten



Burger energie coöperatie gefundeerd op 7 coöperatieve principes:

1. Open & vrijwillig iedereen kan lid worden

2. Democratisch controle door leden via ALV

3. Economische participatie investeren in de coöperatie

4. Betrokkenheid opbrengsten ook voor de omgeving

5. Autonoom & onafhankelijk coöperatie is van de leden

6. Onderwijs & vorming ondersteunt kennisontwikkeling van leden

7. Samenwerking met andere energiecoöperaties

EMEC
Met elkaar, voor elkaar



• Adviseren leden (E-scan, PV, isoleren, etc.)

• Warmtetransitie burgerinitiatief in opstart

• Ontwikkelen & realiseren zonnecentrales

➢ 2 PCR zonnecentrales operationeel  (100% leden, 1x agrarisch)

➢ 1 SCE subsidietraject voor bedrijfsdak

➢ 2 ZC’s in ontwikkeling:

❖ Lanakerveld 4ha 

❖ Bedrijfsdak, deel 2

Activiteiten



Subsidie à lá SDE++

Alleen voor coöperaties en VVE’s

Hogere subsidiebedragen (SDE++ 2021 5,9 €ct/kWh)

SCE

Categorie “Klein” “Groot”

Vermogen 15 kWp – 100 kWp 100 – 500 kWp

Subsidie (2021) 14,6 €ct/kWh 12,1 €ct/kWh

Aansluiting Kleinverbruik Grootverbruik

Aantal panelen 150 - 265 400 – 1.335

Dakoppervlak 400 – 700 m2 1.000 – 3.600 m2

Opwek 48.000 – 85.000 kWh 125.000 – 425.000 kWh

Eigenverbruik Niet mogelijk Toegestaan



Specifiek voor VVE’s

• VVE zelf SCE regeling aanvragen

• Plan van aanpak opstellen samen met deskundige

• Interne besluitvorming is van belang

SCE



Quick-scan:
Verkennend gesprek / haalbaarheidsstudie

Projectaanpak

Initiatief

Ontwikkel

Voor-
bereiding

Realisatie

Exploitatie

Business Case:
Dakconstructie / aansluiting / eigen verbruik / 
financiering

Bouwbegeleiding / oplevering / keuring / CertiQ

Offertes / PPA’s / verzekering / leningen / 
subsidietraject / werving / RvO / netaansluiting

MJOP / monitoring / administratie / subsidies/ 
boekhouding 
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Meedoen
Hoe deelnemen?

• Zowel particulier als bedrijf kunnen deelnemen

• Als lid zowel inhoudelijk als financieel

• Als alleen financiële investeerder 

• Door afnemen groene energie (coöperatie-tarief)



Opbrengsten
Jaarlijks voor onze regio en planeet

• Groene energie

• Besparen van CO2

Dak eigenaar

• Dak vergoeding

• Financiële deelname ca. 4,5%

• Eigen verbruik

• Groene uitstraling / MVO

• Deelname medewerker

• Relatie met omgeving



Opbrengsten

Voor portemonnee deelnemers

• Investering terug in 15 gelijke jaardelen

• Gedurende 15 jaar een mooi rendement ca. 4,5%

• Meedoen aan transitie

• Coöperatie steunen



Contact
Theo.braam@emec.nu bert.dierick@emec.nu

06-19501688 06-13131310

www.emec.nu

info@emec.nu

mailto:Theo.braam@emec.nu
mailto:bert.dierick@emec.nu
http://www.emec.nu/
mailto:info@emec.nu


Van informeren
naar interesseren
& vervolgstappen



Onze PV-ambitie

➢ Samen werken aan verduurzaming van Maastricht 
o Publiek & privaat
o Burgers & bedrijven
o Energie, mobiliteit, logistiek 

➢ Klimaatakkoord & RES vertalen naar de maatschappij
o Energiebesparing, Warmte en GS-opwek
o “Benutten bedrijfsdaken i.h.k.v.  “no-regret maatregel”

➢ Meer bedrijven / collectieven informeren over PV-kansen & uitdagingen
o Van informeren naar interesseren: samen 1e stappen zetten!
o Stappenplan en Business Case



Het stappenplan
o Logische stappen voor unieke 

duurzame uitdaging

o Relatief weinig kennis en ervaring 
met thema, impact & formaliteiten

o De juiste volgorde doet ertoe 

o Het gaat om een lange termijn 
commitment 

o Laat je daarom goed voorlichten



Stap 1: Informeren
• Uitnodigingsmail & Brochure Zonnige Bedrijfsdaken 2.0

• Informatiebijeenkomst & presentaties

• Over Morgen adviesbureau

• EMEC –lokale energie coöperatie

• De campagne stappen & planning

• PV-filmpjes 5 Maastrichtse bedrijven
Vogten Staal, EPM,  Bas Bouw,  VvE-l’Atrisan & 
Steenfabriek Klinkers

• Website MEA (www.energieakkoordmaastricht.nl)
MEA propositie whitepaper zon-energie
RVO (www.rvo.nl ; ISDE, SCE, SDE, EIA, MIA)
EMEC (www.emec.nu)

• Webinar refresh PV: september

http://www.energieakkoordmaastricht.nl/
http://www.rvo.nl/
http://www.emec.nu/


Stap 2: Inventarisatielijst
De informatie over “Zonnige Bedrijfsdaken” 
spreekt u aan => uw interesse is gewekt

• Hoe samen een vervolgstap maken?

• Wat nodig voor stap Info naar Interesse?

• Hoe interesse concreter maken?

• Wat samen in de komende tijd oppakken?

• Verzamelen van een basis gegevens 

• Invullen van Inventarisatielijst 

• -> zonnige.bedrijfsdaken@maastricht.nl

• Afspraak  voor een 1op1 gesprek

• Collega of adviseur bij 1op1 gesprek 

mailto:zonnige.bedrijfsdaken@maastricht.nl


Stap 2
De inventarisatielijst Inventarisatielijst “Zonnige Bedrijfsdaken 2.0”

Bedrijfsnaam: 

Adresgegevens:

Contactpersoon:

Contactgegevens mobiel: mailadres: 

Voornaamste bedrijfsactiviteit: 

Bedrijfstijden:  aantal dagen/wk: aantal uren/dag: 

Bedrijfsdak: oppervlakte in m2: indien 2e gebouw:       m2

Bedrijfsdak:  bouwjaar gebouw/dak: regelmatig onderhoud: J/N      

Welk soort dakbedekking ? :

E-aansluiting:    groter dan  3x 80 Ampère (grootverbruik aansluiting)

kleiner dan   3 x 80 Ampère (kleinverbruik aansluiting)

Gemiddeld Jaarverbruik E  (2019 e/o 2020):   kWh

Indicatieve antwoorden:

1) Indien u PV-panelen op uw dak legt, hoeveel van de opgewekte elektriciteit denkt u zelf te gaan 

gebruiken? PV:  % zelf gebruiken =                          (en daarmee % terug-levering =  )

2) Heeft u interesse in

• Samenwerking met andere bedrijven (ontwikkeling, inkoop, implementatie of delen 

energieopbrengst ? Nee/ Ja, interesse in ……

• Vormen van participatie door: andere lokale bedrijven, medewerkers, burgers c.q. woonwijk ? 

Nee / Ja, interesse in …..

• Externe financiering of verhuur van uw dak? Nee / Ja, interesse in…..

• Extra advies ná de 1op1-gesprekken om zo de daadwerkelijke stappen naar een daken-met-

zonnepanelen te kunnen maken ? Nee/ Ja, specifiek voor…..

Basis informatie voor adviseurs

o Contactgegevens

o Bedrijf

o Gebouw, dak en onderhoud

o Elektrische aansluiting en verbruik

o Financiering / BuCa

o Overig: - opwek, verbruik, terug leveren
- zelf of samenwerken
- participatie derden
- advies behoefte



Stap 3: 1op1 gesprek
Het 1op1-gesprek : ca. 45-60 minuten

Input uit uw inventarisatielijst: April/Mei

• Dak, aansluiting, zon-ligging, eigendom

• Dak- of quick-scan:  # panelen, en opwek-potentieel

• BuCa-idee: indicatieve investering en opbrengst, 

• Check: ext. financiering, dak-kwaliteit, verzekering

• Individueel of collectief?

Output uit 1op1 gesprek: Mei/Juni

• Visuele dak-scan incl. BuCa-scenario’s, 

• To do-lijst met vervolgstappen, 

• Kans en uitdagingen

Na-belronde: Sept/Okt

• Status plannen & vervolg

• Vragen, open item, Links

• (Betaald) advies



Vragen?


