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Onderwerp Verzilver uw dak
Beste meneer en/of mevrouw,
Op woensdag 11 september 2019 organiseren Energie Samen Rivierenland (ESR) en Over Morgen

een speciate voorlichtingsbijeenkomst over zonnedaken. Wij nodigen u van harte uit voor de
informatiebijeenkomst 'Verzilver uw dak met zonnepanelen' van 17.00- 18.00 uur met inloop vanaf
16.30 uur in het gemeentehuis van West Betuwe, Kuipershof 2,4191 KH Geldermalsen. Tijdens deze
avond wordt u geihformeerd over welke mogelijkheden uw dak heeft voor het opwekken van zonne-

energie en welke financiële voordelen het u oplevert.
Waarom deze informatieavond?
De gemeente West Betuwe wil werk maken van een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving.
Wij streven ernaar dat de hele gemeente in 2030 energieneutraal is. Dit doen we samen met inwoners,
bedrijven, energie- en woningcorporaties, scholen en maatschappelijke organisaties. We focussen ons
op innovatieve, alternatieve energiebronnen. Een van deze alternatieve energiebronnen is zonneenergie. Duurzame energie opwekken met zon op (grote) daken is een oplossing die dan ook voor de
hand ligt: de daken liggen er ongebruikt bij, de businesscase is aantrekkelijk, de techniek en ervaring
om dit te realiseren is in Nederland aanwezig. Kortom: een gemiste kans om het dak niet te gebruikenl

Verzilver uw dak met zonnepanelen
Uit een eerste scan op basis van openbare data is gebleken dat de dakoppervlakte van uw pand
geschikt is om zonnepanelen op te leggen. U kunt SDE+ subsidie aanvragen bij de rijksoverheid om
zonnepanelen op uw dak te realiseren. Voorwaarden om te kunnen aanvragen zijn:
1. Dakeigenaar of huurder van een pand met toestemming van de dakeigenaar voor plaatsing

zonnepanelen;
2. Grootverbruik aansluiting aanwezig of tegen acceptabele kosten aan te leggen;
3. Dak van het pand met een oppervlakte tussen de 1000m2 en 5000m2.
Door de provincie Gelderland is het onafhankelijke bureau 'Over Morgen' gevraagd om u kosteloos te
ondersteunen bij 1.) het maken van een persoonlijke dakscan voor de geschiktheid van het dak, 2.) de
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keuze welke businesscase voor u het gunstigst ¡s en 3.) het indienen van uw aanvraag bij de
rijksoverheid voor een SDE+ subsidie.

Vanuit de regio zijn vanuit de energiecoöperatie Energie Samen Rivierenland Gerlach Velthoven en
Alexander van Setten beschikbaar om u te adviseren over de vervolgstappen na verkrijging van de
SDE+ subsidie.Zijverzorgen onder andere ook in opdracht van de gemeente West Betuwe het
energieloket (085 01 61411) voor bedrijven waar u met vragen m.b.t. energiebesparing en duurzame
opwek terecht kunt. Voor vragen over de avond kunt u ook contact opnemen met Danielle Reek of
Anouk Bakx van bureau Over Morgen

Persoonlijke dakscan
Vraag voor 4 september a.s. gratis uw persoonlijke dakscan aan via https://overmorgen.nllverzilveruw-dak-met-zonnepanelen/. U ontvangt dan tijdens of kort na de voorlichtingsbijeenkomst het
resultaat en wij kunnen dan direct met u hierover in gesprek gaan. Het is ook mogelijk om later uw
persoonlijke dakscan aan te vragen, maar dan ontvangt u de resultaten wat later ná de
voorlichtingsbijeenkomst.
Voor meer informatie raadpleeg de website https://overmorgen.nllverzilver-uw-dak-metzonnepanelen/.

Aanmeldin g informatieavond
ln verband met de planning horen wij graag of u komt. Via de dezelfde website als hierboven, kunt u
zich ook aanmelden.
Wij hopen u 11 september a.s. te zíen.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe

Govert van Bezooijen,
Wethouder duurzaamheid

