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Voorwoord.
Veel grote (bedrijfs)daken in Nederland worden nog niet benut voor het opwekken van zonneenergie. Dit is ook het geval in de Provincie Gelderland.
De ambitie om het dak vol te leggen met zonnepanelen is vaak wel aanwezig bij de dakeigenaren,
maar bedrijven hebben meestal geen prioriteit bij investeren in zonnepanelen, denken dat het
financieel niet haalbaar is en/of kunnen door de verschillende aanbieders en varianten “door de
bomen het bos niet meer zien”. Bovendien zijn niet alle daken en/of de aanwezige elektrische
aansluiting van het bedrijf met het netwerk geschikt.
Om meer inzicht te krijgen in de problematiek heeft de Provincie Gelderland daarom in 2017 vanuit
het Gelders Energie Akkoord (GEA) cofinanciering vrijgemaakt om een pilotproject, genaamd ZBA
(Zonnige Bedrijven in de Achterhoek) op te starten. Agem, gevestigd in de Achterhoek
(www.agem.nu) heeft vervolgens deze pilot uitgevoerd in samenwerking met vijf van de acht
Achterhoekse gemeente.
Tijdens deze pilot is onder andere door praktijkervaring en met vallen en opstaan een succesvolle
methode ontwikkeld waarmee bedrijven doelmatig en efficiënt werden geworven. En er is een
QuickScan ontwikkeld waarmee bedrijven vervolgens inzicht krijgen in hun technische en
financiële mogelijkheden van een grote zonnepanel-installatie op hun bedrijfsdak.
In de periode eind 2017 tot en met eind 2019 hebben meer dan 350 Achterhoekse bedrijven aan
deze zogenaamde ZBA-pilot meegedaan. Hierdoor hebben zowel Agem, als ook de deelnemende
gemeenten, veel inzicht gekregen in een efficiënte methodiek om bedrijven te enthousiasmeren
voor een zonnedak.
In deze handleiding wordt de methodiek om bedrijven te werven en het adviesproces t.b.v. van
een groot zonnedak beschreven, inclusief de gebruikte tools. Ook worden er tips en aanbevelingen
beschreven.
Agem is er van overtuigd dat deze handleiding, die grotendeels is opgebouwd vanuit
praktijkervaring, de Provincie Gelderland, en andere provincies en gemeenten kan ondersteunen
in het versnellen van het aantal zonne-installaties op hun bedrijfsdaken. Inmiddels is de kennis ook
al gedeeld met meerdere gemeenten en provincies buiten de Achterhoek/Gelderland.
Veel zonnig succes toegewenst!
Ir. Paul Wallerbos
www.agem.nl
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1.

Inleiding.

1.1 Doel van de handleiding.
Het doel van deze handleiding is om onder andere provincies en gemeenten te ondersteunen met het
versnellen van de zonnedaktransitie bij grote bedrijfsdaken.
Er wordt inzicht gegeven in de bedrijven- wervingsmethodiek en het adviesproces wordt beschreven. De
opgedane ervaringen worden beschreven en voorbeelden van diverse tools weergegeven, zoals
wervingsbrieven, wervingsvideo’s en rekenmethodiek voor het bepalen van de businesscase.

Scope van de handleiding.
Deze handleiding heeft uitsluitend betrekking op grote bedrijfsdaken, dat wil zeggen bedrijven met een
oppervlak vanaf 500 - 1.000m² of groter. Deze ondergrens is gekozen omdat:
a) er dan vaak sprake is van een voor de ondernemer complex technisch en financieel vraagstuk,
waarvoor hij expertise nodig heeft
b) deze grotere bedrijven hierdoor een grotere kans hebben op een gunstige businesscase, immers
hoe meer panelen hoe relatief gunstiger de businesscase
c) de benutting van grote daken (t.o.v. kleinere daken) het meest significant bijdraagt aan de
versnelling van de energietransitie
Daarnaast betreft het uitsluitend een zonnedak-businesscase met gebruikmaking van SDE+. Hoewel in de
Provincie Gelderland en de Achterhoek een groot deel van het dakoppervlak agrarisch is, is de handleiding
met name gericht op het werven van industriële bedrijven. Tijdens het project is deze keuze gemaakt omdat
dat de financiële en technische potentie van agrarische daken een stuk beperkter* bleek te zijn dan die van
industriële daken.
*Redenen van complexiteit agrarische daken:
- dakgrootte vaak kleiner dan 1.000m²
- vaak hoge aansluitkosten netwerk (meestal geen grootverbruikersaansluiting)
- grotere kans op daken met asbest

1.2 Project ‘Zonnige Bedrijven Achterhoek’.
Deze handleiding komt voort uit de kennis die is ontwikkeld tijdens het project ZBA (Zonnige Bedrijven in de
Achterhoek). Het doel van dit ZBA-programma was om eigenaren van bedrijfsgebouwen met daken groter
dan 500 m2 te inspireren om zonnepanelen op hun bedrijfsgebouwen te (laten) installeren. Hiervoor werden
per deelnemende gemeente bedrijven met grote daken geworven. Zij ontvingen een onafhankelijke
quickscans met een businesscase welke in een adviesgesprek werd toegelicht waardoor de dakeigenaar
technisch en financieel inzicht kreeg, waarna men vrijblijvend in verbinding werd gebracht met zonaanbieders.
In de periode eind 2017 tot en met eind 2019 hebben meer dan 350 Achterhoekse bedrijven aan deze ZBApilot meegedaan. Tijdens deze pilot is onder andere door praktijkervaring en met vallen en opstaan een
succesvolle methode ontwikkeld waarmee bedrijven doelmatig en efficiënt werden geworven om mee te doen
aan een zonnepanelenonderzoek. En er is een QuickScan ontwikkeld waarmee bedrijven vervolgens inzicht
krijgen in hun technische en financiële mogelijkheden van een grote zonnepanel-installatie op hun bedrijfsdak.
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1.3 Over Agem.
De Achterhoekse gemeenten hebben een ambitieus doel in de energietransitie: energieneutraal zijn in het
jaar 2030. Om deze doelstelling te behalen zal er moeten worden bespaard op het energieverbruik van
fossiele brandstoffen en moet er worden omgeschakeld naar duurzame brandstoffen (zon, wind en
biomassa).
Om deze enorme uitdaging en de kansen die deze transitie biedt regiobreed op te pakken, is in 2013 door
de Achterhoekse gemeenten de energiecoöperatie Agem opgericht.
Agem stimuleert in de Achterhoek projecten voor groene energie, zoals een plaatselijk zonnepark of
zonnedak, waar particulieren en bedrijven lid en eigenaar van kunnen worden. Wij geloven in een ‘energiepositieve’ Achterhoek. In deze bijzonder prettige omgeving om te wonen, werken en recreëren, behouden wij
samen de regie en zeggenschap over onze energievoorzieningen in de regio.

Figuur: de acht Achterhoekse gemeenten die Agem hebben opgericht.
In het blauw zijn de vijf gemeenten omcirkeld die deel namen aan het
pilotproject ZBA.
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2. Het 8-stappenplan voor efficiënte werving en
advisering
In dit hoofdstuk wordt het stappenplan beschreven waarmee een efficiënte bedrijvenwerving en
bedrijvenadvies t.b.v. zonnedaken voor grote bedrijven kan worden opgezet.
Voor dat het stappenplan wordt beschreven wordt er in paragraaf 2.1 aangegeven hoe er uiteindelijk tot een
effectief stappenplan is gekomen.

2.1 Effectief stappenplan: de ‘do’s’ en de ‘dont’s’.
Zoals al eerder aangegeven is het efficiënt werven van bedrijven voor een zonnedakonderzoek in het
verleden niet eenvoudig gebleken. Een belangrijke reden is dat veel bedrijven vaak geen prioriteit hebben bij
het investeren in zonnepanelen: het verduurzamen behoort meestal niet tot hun corebusiness. Of bedrijven
kunnen door de verschillende concepten en commerciële aanbieders “door de bomen het bos niet meer
zien”.

Werving via industriële kringen bleek onvoldoende rendement op te leveren.
Tijdens het project is er in eerste instantie voor gekozen om per gemeente zonnedakconferenties
(ondernemers-bijeenkomsten) te organiseren. Agem organiseerde dan met elke gemeente, de industriële
kringen en ondernemersverengingen een zonnedak-informatieavond voor ondernemers, waarbij o.a.
ondernemers met een bestaand zonnedak hun ervaringen deelden. Enthousiaste ondernemers konden zich
vervolgens die avond opgeven voor het zonnedak-programma.
De opkomst op deze avonden was echter matig. Ook viel
het uiteindelijke aantal bedrijven dat zich inschreef voor een
zonnedakadvies tegen en ging het helaas vooral om de
kleinere (dus minder kansrijke) ondernemers.
Mogelijke oorzaken hiervan waren:
• Niet alle ondernemers zijn aangesloten bij een
industriële kring;
• M.n. kleine bedrijven zijn lid van een ondernemersverenging terwijl juist grote dakeigenaren
een belangrijke kansrijkere doelgroep zijn;
• Navraag bij de ondernemers die niet kwamen
opdagen leerde dat men veelal wel belangstelling
had maar geen tijd, of liever een persoonlijk
gesprek of advies wilde.
Kortom, een behoorlijk deel van de doelgroep werd op die avonden niet bereikt.

De succesvolle aanpak: bedrijven persoonlijk aanschrijven en bellen.
Vanwege de tegenvallende werving werd tot een andere aanpak besloten en wel de volgende:
Er werd per gemeente een top-100 lijst gemaakt van bedrijven met grote daken met veel potentie;
Door de gemeente werd vervolgens een persoonlijke brief gestuurd naar de directie/management van
deze bedrijven met daarin een dringende oproep, door de wethouder, om mee te doen met het
programma. Via een link in de brief kon een bedrijf zich eenvoudig en snel opgeven.
Parallel werd een eenvoudige promotiecampagne gevoerd via de lokale pers en social media.
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Deze aanpak bleek wel succesvol: ongeveer 20% van de aangeschreven bedrijven melden zich automatisch
aan. Vervolgens werden na enkele weken de bedrijven die niet hadden gereageerd nagebeld. Met deze nabel-actie werd al snel en efficiënt het behaalde doel van 50 deelnemers per gemeente bereikt (250 stuks totaal
voor de 5 deelnemende gemeenten).
Ook bleek dat er zich dit keer wel vooral bedrijven aanmelden met een groot dak.
In de volgende paragrafen wordt het stappenplan verder toegelicht.

2.2 Het 8-stappenplan in hoofdlijnen.
Uiteindelijk is er tijdens de pilot een goed functionerend 8-stappenplan ontwikkeld. In deze paragraaf worden
de stappen van dit stappenplan kort omschreven. In hoofdstuk 3 volgt een uitvoerige beschrijving per stap.
Stap 0: vorm een lokaal zonnedaken-projectteam
Als eerste stap is het belangrijk om een kleinschalig projectteam op te richten, per gemeente.
Dit team heeft door deze schaalgrootte veel lokale kennis over de diverse gemeentelijke
industrieterreinen en de verschillende bedrijven. Het projectteam bestaat uit:
- projectleden van het uitvoerende orgaan (in dit geval Agem)
- ambtenaren van de gemeente
- en eventueel een bestuurslid/medewerker van de industriële kring.
Stap 1: verzamel de juiste wervings- en rapportagetools
Zowel voor de werving als voor het genereren van de zonnedakrapportage is het raadzaam om diverse
tools in te zetten. Dit bevordert de standaardisatie van het proces, borgt de kennis en zorgt voor een
efficiënte werkwijze met lage kosten. Voorbeelden van tools zijn een rapportgenerator en een
solarsoftware-programma.
Stap 2: verzamel bedrijvendata
In deze stap wordt een lijst met bedrijven per gemeente samengesteld, met daarop per bedrijf belangrijke
kenmerken die nodig zijn om te bepalen of het bedrijf kansrijk is voor een groot zonnedak.
Stap 3: selecteer op kansrijke bedrijven
Het projectteam selecteert vervolgens op basis van verschillende criteria de meest kansrijke bedrijven
Stap 4: bedrijven werven: aanschrijven, promotie, bellen
In deze stap wordt gestart met de actuele werving van de bedrijven:
- in eerste instantie gebeurt dit met een gemeentebrief die wordt verstuurd naar het bedrijf of de
eigenaar van het bedrijfsgebouw
- tegelijkertijd wordt een beperkte promotiecampagne gestart
- en indien de aanmeldingen te laag blijven worden de bedrijven gebeld.
Stap 5: bedrijfsgegevensvergaring
Voor het maken van het rapport en de bijbehorende technische en financiële berekeningen wordt aan het
bedrijf gevraagd om gegevens via een webportal aan te leveren.
Stap 6: rapportage
Als alle benodigde gegevens van het bedrijf zijn verzameld wordt de rapportage (voor een groot deel
automatisch) opgemaakt. In vrijwel alle gevallen is ervoor gekozen om dit rapport eerst naar de
ondernemer te sturen, zodat hij zich voor kan bereiden op het adviesgesprek.
Stap 7: het adviesgesprek
Het adviesgesprek kan telefonisch of aan tafel plaats vinden. Belangrijk is dat u met de “decision makers”
van het bedrijf aan tafel komt, zoals de directeur, leden van het managementteam, de CFO of hoofd
faciliteiten.
Stap 8: uitvoeringstraject: koppel het bedrijf aan een uitvoeringsadviseur
Indien het bedrijf na het adviesgesprek wil doorzetten koppel het bedrijf dan aan een uitvoeringsadviseur.
7

3

Beschrijving 8-stappenplan (uitgebreid).

In dit hoofdstuk wordt elke stap van het 8-stappenplan uitvoerig beschreven.

3.1 Stap 0: Vorm een lokaal zonnedaken-projectteam
Tijdens het project bleek dat met een kleinschalige projectteam, dus voor elke gemeente een relatief klein
team, goede resultaten konden worden behaald.
Het voordeel van projectteams per gemeente is dat door deze beperkte schaalgrootte er veel lokale kennis
over de verschillende industrieterreinen en de verschillende bedrijven in huis is.
Elk projectteam bestond meestal uit de volgende leden:
1. projectleden van het uitvoerende orgaan (in dit geval Agem):
a. projectleider
b. solardakenspecialist
c. medewerker secretariaat / administratie
d. medewerker communicatie
2. ambtenaren van de gemeente:
a. de duurzaamheidscoördinator (tevens medeopdrachtgever).
b. medewerker communicatie
c. bedrijvencontactfunctionaris
3. en eventueel een bestuurslid / medewerker van de industriële kring
Tijdens het gemeentelijk project werden de (tussentijdse) resultaten geëvalueerd/ besproken met de
duurzaamheidswethouder. Dit betrof dan een tussentijdse, en een eindevaluatie.
De hoofdtaken van de projectleden staan hieronder beschreven:

Hoofdtaken projectteamleden
1. Projectleden van het uitvoerende orgaan (in dit geval Agem)
Projectleider
Bedrijvenlijst managen, planning opstellen, actielijst bijhouden, bedrijven bellen,
rapporten controleren, adviesgesprekken met klanten voeren, teambesprekingen
organiseren en leiden.
Solardak-tekeningen vervaardigen d.m.v. solarsoftware, technische berekeningen
Solardakenspecialist
uitvoeren.
Medewerker secretariaat
Aanmeldingen verwerken in CRM, communicatie met de klant, status per klant
bijhouden.
Samen met de communicatiefunctionaris van de gemeente het communicatieplan
Medewerker communicatie
opzetten en uitvoeren.
2. Ambtenaren van de gemeente:
Afstemming project met projectleider, bedrijvenlijst beoordelen en aanvullen, bewaken
Duurzaamheidscoördinator
voortgang project.
Medewerker communicatie
Gemeentepublicaties, promotiemateriaal, persbericht, video, brieven versturen.
Status van bedrijven: zoals nieuwbouw, verbouw, uitbreiding, verhuizing etc.
Bedrijvencontactfunctionaris
Bij bedrijfsbezoeken en bedrijvencontact-bijeenkomsten de Quick Scan promoten en
de zonnedakflyer verspreiden.
3. Industriële kring:
Bestuurslid/ medewerker
Participatie industriële kring, promotie, adressenbestand, bedrijfsgegevens.

3.2 Stap 1: Verzamel de juiste wervings- en rapportagetools
Zowel voor de werving als voor de zonnedakrapportage is het raadzaam om diverse tools in te zetten. Dit
bevordert de standaardisatie van het proces, borgt de kennis en zorgt voor een efficiënte werkwijze met lage
kosten.
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De volgende tools zijn ingezet:

3.2.1

CRM-programma

Om de klantgegevens en de status van het klantadvies effectief bij te houden is het gebruik van CRM-pakket
een must (tenzij het maar om een beperkt aantal klanten gaat).
Wij hebben daarbij gebruik gemaakt van de CRM-tool “Insightly”.
Hieronder een weergave van een klantenbestand (drie klanten) van een gemeente, met rechts de status van
één klant uitgelicht, weergegeven doormiddel van een zogenaamde “pipeline”.

Bedrijf A
Bedrijf A
Bedrijf B
Bedrijf C

Door gebruik te maken van een pipeline is het overzichtelijk waar de klant zich in het proces bevindt.
Hieronder zijn de verschillende fases van de pipeline weergegeven:
Bedrijf A

4.

Klantgegevensportaal

3.2.2 Klantgegevensportaal
De klant dient zelf de benodigde gegevens voor het creëren van de berekeningen en het rapport via een
web-portal op te sturen. Via
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScro9ubgYZ7UM1aVtjGMbIMmYGrgR0e_fEkB35JWyPcfAM0Rw/viewform

kunt u een overzicht van de toegepaste vragenlijst en de benodigde gegevens vinden. Hieronder een
screenshot van de eerste pagina’s van deze web-portal.
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3.2.3 Zonnepanelensoftware
Met een zonnepanelensoftwareprogramma wordt een zonnepaneleninstallatie ontworpen en getekend en
worden technische parameters zoals piekvermogens en jaarlijkse opbrengsten bepaald. Voor ons project
maakten we gebruik van https://solarmonkey.nl/. Hieronder een weergave van een dakberekening, welke
als input diende voor het klantrapport.

3.2.4 Rapportgenerator
D.m.v. een rapportgenerator wordt een specifiek klantrapport in wordt gegenereerd. Dit gebeurt als volgt:
De klantgegevens en de zonnepanelensoftware-uitkomsten worden semiautomatisch in een calculatie-XLS
ingevoerd. De calculatie-XLS voert vervolgens een aantal berekeningen uit en genereert diverse financiële
en technische tabellen en grafieken. De uitkomsten van de XLS worden vervolgens gecontroleerd door de
projectleider. Vervolgens worden de XLS-resultaten automatisch geëxporteerd naar een Word-template.
Alleen de dak-opstellingstekening wordt manueel in het rapport “geplakt”. Als laatste wordt het rapport door
de projectleider gecontroleerd en goedgekeurd.
Hieronder is een deel van de rapportgenerator zichtbaar. Omdat er op deze rapportgenerator een copyright
ligt kunnen we alleen maar een screenshot weergeven. Indien u meer info wenst neem dan contact op met
Agem.
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3.2.5 Liandertool
Als een bedrijf geen grootverbruikersaansluiting heeft dient onderzocht te worden wat de meerkosten zijn
voor het vergroten van de aansluiting. Dit is een belangrijke kostenpost die zeer belangrijk kan zijn als het
gaat om de financiële haalbaarheid van de businesscase.
Wilt u weten wat de kosten zijn voor het verzwaren van de aansluiting dan kunt u die bij de netbeheerder
opvragen. In het gebied van Liander kunt u via https://kostenindicatie.web.liander.nl/aansluiting in 3 stappen
een kostenindicatie voor een nieuwe grootverbruik aansluiting. Hieronder is een screenshot weergegeven
van deze site:
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4

RVO-overzichten

Elk half jaar geeft de RVO een overzicht van de alle bedrijfsdaken in Nederland die of als met SDE+ een
zonnedak hebben gerealiseerd, of al een SDE-beschikking hebben.
Hiervan kun je een lijst downloaden van RVO waarop per adres de afgegeven subsidies staan. En wat al
gerealiseerd is.
Met deze lijst voorkom je dus dat bedrijven worden benaderd die al met een groot zonnedak bezig zijn.

Hier de link: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimulering-duurzameenergieproductie-sde/feiten-en-cijfers/feiten-en-cijfers-sde-algemeen
Let op:
- soms ontbreekt een dak. Maar over het algemeen is de nauwkeurigheid van de lijst vrij goed
- i.v.m. privacy zijn er deels anonieme adressen zichtbaar

3.3 Stap 2: Verzamel bedrijvendata
Hieronder is een voorbeeld gegeven van de toegepast lijst met geanonimiseerde bedrijfsgegevens. In ons
geval was de basis van de bedrijvenlijst een XLS- overzicht van de Provincie Gelderland, met daarbij o.a.:
- de NAW-gegevens van de bedrijven,
- de functie van het gebouw/ bedrijfssector,
- het dakoppervlak,
- de website en het telefoonnummer van het bedrijf.
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Let hierbij wel goed op dubbele huisnummers (zie geel gearceerd): in dat geval is er meestal sprake van een
bedrijfsverzamelgebouw en is het de dus vraag wie de eigenaar van het gebouw is. Wij adviseren om dan
gewoon een telefoontje te plegen naar één van de bedrijven en te vragen naar de gegevens van de
gebouweigenaar.

3.4 Stap 3: Selecteer op kansrijke bedrijven
Vanuit het bedrijvenoverzicht dat verkregen is van de provincie is een top-100 lijst gemaakt van de meest
kansrijke bedrijven. De meest kansrijke bedrijven zijn als volgt bepaald:
Selectie op dakgrootte (van groot naar klein).
Selectie op sector (“industriële functie” is een grotere kanshebber dan bv. “kantoor- of agrofunctie”).
Selectie op aanwezigheid van zonnepanelen of een SDE-beschikking:
- d.m.v. de RVO-SDE-overzichten
- d.m.v. het bestuderen van satellietfoto’s.
Selectie door met het projectteam de kenmerken van een bedrijf te bespreken. Zo zal een kunststofverwerkingsbedrijf of een metaalbedrijf vaak uitgerust zijn met een geschikte elektrische
grootverbruikersaansluiting, terwijl een logistiek bedrijf met een opslagfunctie meestal een ongeschikte
kleinverbruikersaansluiting heeft.

13

3.5 Stap 4: Bedrijven werven: aanschrijven, promotie, bellen.
3.5.1

Aanschrijven van bedrijven

Hieronder is een voorbeeldbrief weergegeven die is ingezet bij het aanschrijven van de bedrijven.
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Zoals u ziet is de brief vanuit de gemeente verstuurd, richting de directie en onderschreven door de
wethouder die een urgentieverzoek doet richting het bedrijf. Verstuur vervolgens de brieven in een envelop
met een logo van de gemeente en adresseer bij voorkeur persoonlijk aan de directeur of manager.

3.5.2

Promotie

Parallel bij het versturen van de brieven werd een beperkte campagne gevoerd via de lokale pers en sociale
media. Denk hierbij aan persberichten via de krant, LinkedIn, een website maar ook door nieuwsbrieven van
de gemeente en de industriële kring. We lichten hieronder een aantal items toe:

De website
Onderstaand is een screenshot van de website https://zonnigebedrijven.nl/ weergegeven. Naast dat de
website aan de geïnteresseerde ondernemer informatie levert over het project kan de lezer zich ook simpel
inschrijven voor het project door zijn naam en adres via een link in te typen. Daarnaast kan de flyer en de
brochure gedownload worden, en worden er voorbeelden van uitgevoerde projecten weergegeven.
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Promotievideo
Dit betrof een video gemaakt met de wethouder waarbij hij zich bevindt op een zonnedak en een oproep
doet richting grote dakeigenaren. Deze video werd via social media verspreid.

Figuur: Screenshot YouTube filmpje, zie https://www.youtube.com/watch?v=SkxgTMHeMCM#action=share

De flyer
Hieronder is de flyer weergegeven die werd gebruikt tijdens diverse promotiemomenten of
wervingsgesprekken. De flyer werd ook door bedrijvencontactfunctionarissen gebruikt bij bedrijfsbezoeken.
Zie ook: https://zonnigebedrijven.nl/wp-content/uploads/2018/12/ZBA_flyer_digitaal.pdf
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De brochure
Hieronder is de voorzijde van brochure weergegeven die werd ingezet om een geïnteresseerd bedrijf meer
inzicht te geven in de achtergronden van het project. Deze brochure is te downloaden via

https://www.agem.nl/media/3l1jpfn5/brochure_agem_zonnige_bedrijven.pdf

Persbericht
Hieronder is een voorbeeld weergegeven van een persbericht dat is ingezet i.s.m. de gemeente
Doetinchem.
Persbericht
Achterhoeks project Zonnige Bedrijfsdaken gaat succesvol door
Zonnige Bedrijven Achterhoek was een pilot die mede wordt gefinancierd door provincie Gelderland en vijf Achterhoekse
gemeenten waaronder Doetinchem. Het doel van de pilot was onder andere om inzicht te krijgen waarom bepaalde
bedrijven en bedrijfstakken wel of niet overgaan tot de realisatie van een groot zonnedak. Ook moest de pilot zorgen voor
bijdrage in de opgave: energieneutraal in 2030.
Meer dan tweehonderd Achterhoekse bedrijven namen actief deel aan de pilot. Binnen de gemeente Doetinchem waren dit
54 bedrijven. De pilot is gestopt, het succes binnen Doetinchem is aanleiding om met het project verder te gaan.
Projectleider Paul Wallerbos van Agem heeft wel een verklaring voor grote belangstelling: ‘Bedrijven denken steeds vaker na over
het verduurzamen van hun bedrijfspand, niet zelden gedreven doordat de markt ook steeds vaker een duurzaam bedrijfsproces
vereist. Daarnaast zijn er verschillende manieren om een zonnedak te realiseren, maar hierdoor zien bedrijven door de bomen vaak
het bos niet meer. Dan blijkt een onafhankelijk advies zeer welkom. Daarnaast zijn bedrijven vaak niet op de hoogte van de eisen en
mogelijkheden rondom subsidie. Wij geven daarin snel duidelijkheid.’
Agem verkoopt zelf geen zonnepanelen. ‘Wij zijn juist door de gemeenten en de provincie ingeschakeld om een onafhankelijk advies
te kunnen geven. Indien een bedrijf tot de conclusie komt dat het technisch en financieel haalbaar is, proberen wij ze wel te wijzen op
goede regionale installateurs die het zonnedak kunnen plaatsen. Zo stimuleren we ook de Achterhoekse economie. Het versterken
van de regio is tenslotte onderdeel van de doelstelling van Agem!’
‘Een voorwaarde voor deelname aan het project is dat het bedrijfsdak een oppervlak heeft van minimaal vijfhonderd vierkante meter.
Onder andere MKB-bedrijven, agrariërs, maar ook grote logistieke Achterhoekse bedrijven met enorme bedrijfshallen komen in
aanmerking. Elke doelgroep heeft wel zijn specifieke uitdagingen. Bij agrariërs is de aanwezigheid van asbest en de ligging in het
buitengebied vaak een extra en soms onoverkomelijke kostenpost, terwijl de grotere bedrijfsdaken nog wel eens constructieve
problemen hebben, oftewel onvoldoende draagkracht.’
Gemeente Doetinchem hoopt met de voorzetting van dit succesvolle project nog meer ondernemers te kunnen verleiden hun dak in
te zetten voor zonnepanelen. Hebt u nog vragen over het project Zonnige Bedrijven? Neem dan contact op met Paul Wallerbos
(Projectleider Zonnige Bedrijven) via paul.wallerbos@agem.nu / 06-52581235..
Opgave is mogelijk via www.zonnigebedrijven.nl.
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5.3

Bellen ten behoeve van bedrijvenwerving

Ongeveer 20% van de aangeschreven bedrijven die een brief ontvingen meldden zich automatisch aan.
Vervolgens werden na enkele weken de bedrijven, die niet op de brief hadden gereageerd, nagebeld. Met
deze na-bel-actie werd al snel het behaalde doel van 50 deelnemers per gemeente bereikt (250 stuks totaal
voor de 5 deelnemende gemeenten).
Een aantal nuttige beltips:
-

-

-

Benader bij een telefonisch wervingsgesprek altijd direct de directie of management, en niet het de
indirect verantwoordelijken zoals bv. een facilitair manager; De namen van de directie of
management zijn meestal goed te vinden via de bedrijfswebsite of via LinkedIn.
Meestal krijgt u de receptie aan de telefoon. Benoem dan dat u namens de gemeente belt, dat er
een aantal weken geleden een brief is gestuurd naar de directie maar dat er geen reactie is
gekomen. En dat u daarom graag de directie wilt spreken.
Bel bij voorkeur op een donderdag of vrijdag: meestal heeft of neemt de directeur dan de tijd voor
een telefonisch gesprek en is er, zo ondervonden wij, meer bereidheid tot deelname.
Benadruk dat u namens de gemeente belt, onafhankelijk en vrijblijvend advies geeft en geen
zonnepanelen verkoopt

3.6 Stap 5: Bedrijfsgegevensvergaring
In paragraaf 3.2.2. is beschreven hoe de bedrijfsgegevensverzameling geautomatiseerd tot stand komt.

3.7 Stap 6: Rapportage
In bijlage 1 is u een voorbeeldrapportage weergegeven.
Enkele tips:
- Houd het rapport kort (hooguit 6-8 pagina’s) en beschrijf de financiële en technische uitkomsten alleen
op hoofdlijnen: een te gedetailleerd en te lang rapport zal de ondernemer als eerste kennismaking
kunnen afschrikken.
- Geef e.e.a. zoveel mogelijk visueel weer door middel van foto’s, tabellen en grafieken.
- Beschrijf op de laatste pagina ook alvast hoe een vervolgtraject er uit ziet.
In paragraaf 3.2.4 vindt u gedetailleerdere informatie hoe de rapportage tot stand komt.

3.8 Stap 7: Het adviesgesprek
Het doel van het adviesgesprek is om het rapport aan de klant toe te lichten en de vragen die de klant nog
heeft te beantwoorden.
Om budgettaire redenen, of vanwege reisafstand kunt u ervoor kiezen om het gesprek telefonisch te laten
plaats vinden, maar uit onze ervaring is gebleken dat een bedrijfsbezoek zeer gewaardeerd wordt en bij een
face to face gesprek het vertrouwen van de klant in de betrouwbaarheid van de businesscase toeneemt.
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Wij hebben in ieder geval de positieve businesscases uitgelegd bij een bezoek, de negatieve
businesscasegesprekken werden meestal telefonisch afgehandeld.
Enkele tips voor het gesprek:
1. Zorg dat u het gesprek voert met een decisionmaker, dus de directeur of het management van het
bedrijf, of beide.
2. Stuur het rapport een week van tevoren toe met een korte conclusie in de mailtekst. Zo kan de lezer
zich voorbereiden op het gesprek.
3. Neem een papieren copy mee van het rapport.
4. Kijk voor het bezoek op website van het bedrijf zodat u weet welk type bedrijf u bezoekt
(familiebedrijf, multinational, industrieel etc.). EN of er misschien sprake is van meerdere gebouwen
in meerdere plaatsen.
5. Overhandig bij het bezoek uw visitekaartje.
6. Uit onze ervaring bleek dat een gesprek meestal een duur had van minimaal één uur.
7. Begin het gesprek met een korte introductie van uzelf en uw organisatie. En geef vervolgens het
bedrijf de ruimte om iets over henzelf en het bedrijf te vertellen.
8. Vraag of het bedrijf al eerder naar de mogelijkheden van zonnepanelen heeft gekeken.
9. Noem bedrijven op het bedrijventerrein of in gemeente/stad die ook meedoen met het adviestraject,
of die als SDE-subsidie of een zonnedak hebben
10. Geef aan dat u onafhankelijk en kosteloos advies geeft, en geen zonnepanelen verkoopt. En dat de
gemeente uw organisatie heeft ingeschakeld om de energietransitie te versnellen.
11. Begin voor dat u het rapport bespreekt met een uitleg uit wat SDE+, hoe SDE+ kan worden
verkregen en teken schematisch hoe het zonnedak gaat werken. Zie als voorbeeld het schematisch
plaatje hieronder.

•

12. Leg uit hoe een eventueel vervolgtraject en de planning eruitziet. In de bijlage van het
rapport zit een stappenplan die u dan gezamenlijk doorneemt.
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13. Vraag eventueel ook of het bedrijf meerdere locaties (daken) heeft. Bijvoorbeeld in andere
plaatsen.

3.9 Stap 8: Uitvoeringstraject: koppel het bedrijf aan een
uitvoeringsadviseur.
Als een bedrijf na het adviesgesprek besluit om het uitvoeringstraject in te gaan, maak dan duidelijk aan het
bedrijf dat een externe begeleiding in de uitvoering belangrijk is en dat hiervoor specialisme vereist is dat het
bedrijf niet zelf in huis heeft (bijvoorbeeld om verschillende offertes te kunnen vergelijken qua prijs en
kwaliteit).
Raad daarom het bedrijf aan om voor het uitvoeringstraject een adviseur in te schakelen die met het bedrijf
de komende 1 tot 3 jaar het stappenplan uitvoert. Dus van subsidieaanvraag tot en met het in bedrijf nemen
van de zonnepaneleninstallatie. Hiermee wordt beter geborgd dat het bedrijf ook daadwerkelijk het
uitvoeringstraject op tijd doorloopt.
In sommige provincies, zoals in de Provincie Gelderland, kan een dergelijk adviseur gesubsidieerd worden
ingeschakeld door het bedrijf. Hieronder de regeling van de provincie Gelderland:
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3.10 Tips en aanvullende informatie.
In deze paragraaf worden nog een aantal tips en aanvullende informatie gegeven.

3.10.1 Kosteloos, vrijblijvend en onafhankelijk advies.
Twee belangrijke punten zijn voor het slagen van het project erg belangrijk gebleken:
4

Zorg er voor dat het advies voor de deelnemers kosteloos en vrijblijvend is.

De Agem, de provincie en de gemeenten hebben er voor gekozen om het gehele traject (= tot aan
subsidieaanvraag) kosteloos en vrijblijvend aan de dakeigenaar aan te bieden. Dit bleek namelijk voor de
deelnemende bedrijven een belangrijke voorwaarde om vervolgens te besluiten om mee te doen.
5

Het is belangrijk is dat het “uitvoerende orgaan” door de deelnemers als onafhankelijke partij
wordt beschouwd.

Uit de gesprekken met de dakeigenaren bleek dat men het belangrijk vond dat de uitvoerende partij (in dit
geval de Agem) onafhankelijk kon adviseren, dus geen zonnepanelen-installaties verkoopt of belangen heeft
bij een leverancier van zonnepanelen. Wij adviseren gemeenten en provincies dan ook om bij de keuze van
een uitvoerende partij goed te kijken naar hun belangen en onafhankelijkheid.

3.10.2 SDE+ en SDE++.
De SDE+ is één van de belangrijkste voorwaarden van het programma Zonnige Bedrijven: zonder een SDE+
beschikking is een haalbare businesscase in feite onmogelijk.
SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Duurzame energie wordt opgewekt uit
onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel hernieuwbare energie. SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat
wil zeggen dat producenten subsidie ontvangen voor de duurzame energie die zij opwekken.
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Omdat de kostprijs van duurzame energie
hoger is dan die voor energie uit fossiele
brandstoffen, is de productie van duurzame
energie niet altijd rendabel. SDE+ vergoedt
het verschil tussen de kostprijs van duurzame
energie en de marktwaarde van de geleverde
energie: de onrendabele top.
De subsidie wordt toegekend over een
periode van 15 jaar. De hoogte van de
subsidie is afhankelijk van de toegepaste
technologie en de hoeveelheid duurzame
energie die u produceert.

Voor wie geldt SDE+?
De doelgroepen voor de SDE+ zijn bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie gaan
produceren. De Rijksoverheid is uitgesloten van deelname.
Wie is de aanvrager?
Alleen de beoogd producent kan SDE+ aanvragen. Bij Zonnige Bedrijven is de producent afhankelijk van het
type businesscase:
1. Zelf investeren: dan is het bedrijf de producent
2. Anderen investeren: dan is de leasemaatschappij producent
3. Coöperatief investeren: dan is de coöperatie de producent
Meer informatie over SDE+ en een voorlichtingsfilm is te vinden op https://www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/stimulering-duurzame-energieproductie-sde
De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van het najaar van 2020 verbreed.
De regeling beperkt zich niet meer tot duurzame energieproductie maar gaat zich richten op CO2-reductie.
Deze vernieuwde regeling, die de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) gaat heten heeft
mogelijk een negatief effect op de beschikbaarheid van de hoeveelheid subsidie voor zonnedaken omdat de
totaal beschikbare subsidie voor zonnedaken wellicht wordt verlaagd omdat er nieuwe technieken in de
SDE++ worden toegevoegd, terwijl het totale budget ongewijzigd blijft. In de loop van 2020 wordt dit aspect
nader toegelicht door het ministerie.

3.10.3 De drie businesscases.
Een bedrijf heeft in principe drie keuzes als het gaat om de keuze in businesscases. Elke businesscase
heeft voor de dakeigenaar verschillende voor- en nadelen en levert dus ook verschillende financiële of
maatschappelijk voordelen op.
In het rapport, en tijdens het adviesgesprek worden in principe alle drie businesscases voorgelegd aan de
klant. Hieronder volgt een beschrijving en vergelijking van de drie businesscases. Tijdens het project bleek
dat de meeste bedrijven kozen voor het model “zelf investeren”.
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3.10.4 Planning van een SDE- zonnedakproject.
Hieronder is een typische doorlooptijd van een drietal SDE+ - zonnedaktraject weergegeven. Weergegeven
zijn drie planningen van drie verschillende project die zijn gestart in drie verschillende rondes
(voorjaarsronde en najaarsronde).

Toelichting: als voorbeeld nemen we de bovenste gele planning:
- In Q1-2019 schrijft een bedrijf zich in voor de SDE+-voorjaarsronde (VJ1).
- In Q2-2019 wordt, indien er een positief besluit genomen wordt door RVO, een subsidiebeschikking
toegekend.
- Vanaf dat moment heeft het bedrijf in principe een maximale realisatieperiode van 1,5 jaar.
- Het zonnedak dient dus uiterlijk in Q4-2020 te zijn gerealiseerd.
De totale doorlooptijd is dus normaal gesproken ongeveer 2 jaar. Dit lijkt vrij comfortabel maar:
- Bv. netwerkbeheerder Liander heeft momenteel lange realisatietermijn indien er lokale
netwerkverzwaringen bij het bedrijf moeten worden gerealiseerd. Neem dus tijdig contact op met uw
netwerkbeheerder.
- Houd in deze planning er rekening mee dat installatiebedrijven druk zijn, wacht dus niet te lang met
het offertetraject.

3.10.5 Netcapaciteit/ netcongestie.
Het elektriciteitsnet raakt op steeds meer plekken in Nederlandvol. Dat komt onder meer door de
snelgroeiende vraag van onder meer zonneparken, datacenters en andere snel ontwikkelende energieintensieve sectoren zoals glastuinbouw.
In gebieden waar de capaciteit van het elektriciteitsnet zijn grenzen heeft bereikt kan het gebeuren dat
grootzakelijke klanten, bijvoorbeeld ontwikkelaars van zonneparken maar ook bedrijven die een groot
zonnedak willen ontwikkelen, langer moeten wachten op extra netcapaciteit. Tijdens het project “zonnige
bedrijven” werden dan ook ongeveer 8% van de projecten on hold gezet omdat er in bepaalde gebieden in
de Achterhoek zogenaamde netcongestie bleek op te treden.
In de praktijk betekent dit dat deze bedrijven in netcongestiegebieden geen zonnestroom aan het net kunnen
terugleveren en daarom ook geen SDE+ - subsidie kunnen aanvragen. Het verhelpen van netcongestie kan
1 tot 5 jaar duren…. Het is belangrijk dat u als adviseur een duidelijk beeld krijgt waar netcongestie optreedt
en hoelang. Via de website van de netbeheerder (in ons geval Liander) wordt regelmatig een update
gegeven: https://www.liander.nl/nieuws/2020/01/09/update-knelpunten-elektriciteitsnet
Wij bevelen echter aan om hierover regelmatig met uw netbeheerder in gesprek te gaan. Daarnaast is het
wellicht verstandig om bij de werving van de bedrijven de netcongestiegebieden te vermijden, omdat dit zal
leiden tot teleurstelling bij bedrijven die een aantrekkelijke businesscase blijken te hebben. Hieronder een
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voorbeeld van een bericht van een netbeheerder waarin gebieden met netcapaciteits-problemen worden
weergegeven.

3.10.5 Verzekering en brandveiligheid
Eind 2019 is er door diverse media bericht dat de aanleg van zonnedaken stokt doordat er een verhoogde
kans zou zijn op een bedrijfsbrand. Dit zou dus leiden tot stijgende verzekerings- premies, en een hoge
verzekeringspremie kan de businesscase van zonnepanelen behoorlijk negatief beïnvloeden.
Wij hebben gemerkt dat veel ondernemers deze negatieve geluiden in de media hebben opgevangen en
daar bezorgd over zijn en er dus vragen over stellen tijdens het advies.
In december 2019 werd duidelijk dat de actuele verhoogde aandacht van de verzekeraars was gebaseerd op
een aantal branden in 2018 die veroorzaakt zijn door zonnepaneleninstallaties. Het aantal incidenten bleek
echter beperkt te zijn, namelijk 23 op een totaal van rond de 1.000.000 installaties. En meer dan 75% van
deze branden waren ontstaan bij particulieren.Het lijkt er dus op dat verzekeraars ongegrond
verzekeringspremies verhogen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de site van holland solar, dé
belangenbehartiger van de nederlandse zonne-energiesector www.hollandsolar.nl
Tijdens de pilot ZBA zijn er ook enkele bedrijven die, ondanks een zeer gunstige businesscase, toch niet tot
uitvoering zijn overgegaan omdat hun klanten vreesden dat een brand van een zonnepaneleninstallatie hun
bedrijfscontinuïteit ernstig in gevaar zou kunnen brengen. Denk hierbij aan een logistiek bedrijf dat goederen
van een klant in opslag heeft liggen.
Hoewel dit incidenten waren is het toch goed om dit in dit rapport te benoemen.

3.10.6 Tot slot
Tijdens het project is door Agem een pitch gemaakt waarmee in 10 minuten de resultaten van ZBA-project
en de aanbevelingen zijn gepresenteerd. Deze pitch is te vinden in Bijlage 2.

25

Bijlage 1: Voorbeeld van een QuickScan rapport met drie
businesscases
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Bijlage 2: Pitch “Zonnige Bedrijven Achterhoek”
Tijdens het ZBA- project is een pitch gemaakt waarmee in 10 minuten de resultaten van ZBA-project en de
aanbevelingen zijn gepresenteerd. Hieronder wordt de presentatie weergegeven.
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