
Bedrijven hebben meestal een flinke dakoppervlakte beschikbaar om zonenergie 

te oogsten en zo hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Toch liggen relatief weinig 

bedrijfsdaken vol met zonnepanelen. Onze ervaring is dat de opschaling van 

zonne-energie op bedrijfsdaken moeizaam verloopt en ondernemers behoefte 

hebben aan informatie en ondersteuning. Het ontbreekt hen aan een overzicht 

van subsidiemogelijkheden en aan tijd en kennis over bijvoorbeeld de aansluiting, 

en zien ze vooral de kosten en risico’s (verzekering, brandgevaar, etc.) en niet de 

opbrengsten.

De noodzaak om te zorgen voor een opschaling van zonnepanelen op bedrijfsdaken 

is inmiddels overduidelijk.

•  De publieke opinie keert zich meer en meer tegen zonenergie opwekken op 

(landbouw)grond.

• I edereen is daarentegen voorstander van zonnepanelen op daken. 

•  In de Regionale Energiestrategieën krijgen zonnepanelen op (bedrijfs)daken een 

belangrijke rol toegedicht.

Zonnescan Bedrijfsdaken
Het netwerk Zonnecoaches Brabant zet zich in voor 

meer zonnepanelen op bedrijfsdaken in de provincie 

Brabant. We willen dit samen doen met gemeenten 

die het gebruik van zonnepanelen bij bedrijven in 

hun gemeente willen stimuleren. Wij hebben daarom 

een Zonnescan Bedrijfsdaken opgezet die bedrijven 

op een efficiënte en onafhankelijke wijze inzicht 

geeft in de - financiële, technische, juridische en 

organisatorische - mogelijkheden voor het realiseren 

van een zonne-installatie op hun bedrijfsdak. 

Hierbij onderzoeken we kansen van de volgende 

(subsidie)regelingen.

1. Zonnestroom produceren tot maximaal het 

eigen verbruik via de Salderingsregeling op een 

Kleinverbruik aansluiting.

2. Zonnepanelen op een Grootverbruik aansluiting 

met SDE++ subsidie (grote daken).

3. Beschikbaar stellen van het dak aan een 

lokale energiecoöperatie met SCE subsidie 

(Subsidieregeling Coöperatieve Energie opwekking).

4. ISDE subsidie voor een zonne-installatie voor MKB-

bedrijven die minimaal 50.000 kWh/jaar elektra 

verbruiken.

5.Een combinatie van bovenstaande regelingen.

Wie zijn wij?

Zonnecoaches Brabant is een netwerk van 

onafhankelijke deskundigen op het gebied 

van het realiseren van dak- of grondgebonden 

grootschalige zonneprojecten. De Zonne-

coaches versterken elkaar door het delen van 

ervaring en informatie, en werken waar nodig 

samen aan projecten. 

Op verzoek van gemeenten, coöperaties, 

burgerinitiatieven en/of dakeigenaren onder-

steunen wij inmiddels collectieve zonnepro-

jecten in heel Brabant volgens de zogenaamde 

postcoderoosregeling. 

Ook adviseren wij gemeenten over het oog-

sten van zonenergie op bedrijfsdaken. Onze 

onlangs afgesloten pilot Zonnescan Bedrijfs-

daken in de ABG-gemeenten bevestigt de mo-

gelijkheden voor het - door de samenleving en 

overheid zo gewenste – volleggen van bedrijfs-

daken met zonnepanelen. Dit laatste willen we 

dan ook gaan opschalen.

Zonnecoaches 
Brabant

Voor een efficiënte en 

duurzame ontwikkeling van 

(collectieve) zonprojecten

Zonenergie oogsten op bedrijfsdaken in uw gemeente

Opbrengst voor bedrijven en gemeente
De Zonnescan Bedrijfsdaken bestaat uit een aantal stappen.

1.  Een van onze Zonnecoaches overlegt met de gemeente en adviseert over de 

aanpak en communicatie vanuit de gemeente richting bedrijven.

2.  De Zonnecoach maakt een afspraak met en bezoekt ieder bedrijf dat zich 

aanmeldt voor de scan. Naast een uitleg over de verschillende regelingen, 

inventariseert de Zonnecoach de wensen en mogelijkheden van het bedrijf.

3.  Vervolgens bepaalt de Zonnecoach welke (subsidie)regeling het best past bij het 

bedrijf en rekent één of twee scenario’s door voor een zonne-installatie op het 

bedrijfsdak. 

4.  Het bedrijf ontvangt een beknopt rapport van deze uitwerking (kosten, 

opbrengsten en toelichting).

5.  Binnen twee weken na ontvangst van het rapport neemt de Zonnecoach 

telefonisch contact op met het bedrijf met de volgende vragen.

 a. Zijn er vragen over het toegestuurde rapport?

 b. Gaat het bedrijf met zonnepanelen aan de slag?

 c. Is er (vervolg)ondersteuning nodig?

6.  De gemeente ontvangt tot slot een overzicht van de resultaten van alle scans. 

7.  Als een bedrijf niet zelf aan de slag gaat met zonnepanelen, maar wellicht het 

dak beschikbaar wil stellen voor een collectief/postcoderoos zonnedak, wordt dit 

doorgegeven aan de lokale energiecoöperatie.

Informatie
Kijk op www.zonnecoachesbrabant.nl 

voor meer informatie.

Pilotproject  - Zonnescan Bedrijfsdaken 

De Zonnescan Bedrijfsdaken is met succes bij onder meer de ABG-gemeenten in een pilot 

uitgevoerd. Het leverde de volgende resultaten op.

• 37 deelnemende bedrijven (sommige bedrijven lieten meerdere varianten berekenen).

• 18 bedrijven met een kansrijke businesscase voor salderen (TerugVerdienTijd tot 10 jaar).

• 4 bedrijven met een kansrijke businesscase voor SDE bij grootverbruik (TVT tot 10 jaar).

• 7 bedrijven met een matige kansrijke businesscase voor SDE bij grootverbruik (TVT 10 – 11 jaar).

• 11 bedrijven met een niet kansrijke businesscase voor SDE bij grootverbruik (TVT > 11 jaar).

Kosten 

Een Zonnescan Bedrijfsdaken kost € 350,-. De 

gemeente bepaalt zelf of de kosten van de scan 

voor rekening van het bedrijf, de gemeente of 

van allebei zijn.

Onafhankelijk advies
De Zonnescan Bedrijfsdaken maakt op onafhankelijke wijze de mogelijkheden, 

kosten en opbrengsten inzichtelijk voor het realiseren van een zonne-installatie 

op het bedrijfsdak. Objectief en afgestemd op de bedrijfssituatie. De scan bestaat 

uit een financiële en technische berekening van één of twee varianten voor het 

realiseren van een zonne-installatie. We gebruiken hiervoor modellen met actuele 

en uniforme normen en uitgangspunten. Wij monitoren veranderingen in de markt, 

subsidies en regelgeving en verwerken deze als nodig in de uitgangspunten en 

modellen. De communicatie naar de bedrijven over deelname aan deze Zonnescan 

Bedrijfsdaken loopt via de gemeente. De gemeente is dan ook de ‘opdrachtgever’.


