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Zonne-energie is de laatste jaren zeer aantrekkelijk geworden. Er liggen daarom veel kansen om een
project voor zonne-energie op bedrijfsdaken in Houten op te zetten:
 Aantrekkelijke prijs van zonne-energie installaties.
 Subsidie van het Rijk voor grote installaties (SDE+).
 Postcoderoosregeling voor project met bewoners/bedrijven in omgeving.
 Fiscale kansen voor een aantrekkelijke businesscase.
 Fondsen of crowdfunding projecten voor bedrijven zonder eigen middelen, zoals bijv.
Energiefonds Utrecht.
 Succesvolle projecten met positieve financiële rendementen in de gemeente die als
voorbeeld kunnen dienen, zoals van Wijk of van Maaswaal in ’t Goy.
Volledige ondersteuning vanuit het project
Tegelijkertijd is het voor veel ondernemers in Houten nog lastig om hiermee te beginnen. Het is
onduidelijk of het dak geschikt is. Bij veel grote panden is de gebruiker niet eigenaar maar huurder
van het pand. Het is gedoe om uit te zoeken hoe het moet. Hiervoor is volledige ontzorging nodig
vanuit dit project:
 Quick scan van de situatie (incl. kort adviesrapport met daarin uitgewerkte businesscase)
 Aanvraag van SDE+ subsidie
 Advies over wat de beste kans is en wat de eerst volgende stap kan zijn
 Mogelijkheid om het collectief aan te pakken om de kosten en het uitzoekwerk te drukken
 Verwijzing naar partijen die verder kunnen helpen
 Procesbegeleiding van begin tot realisatie
 Ondersteuning/aanbieding komt vanuit onafhankelijke partijen, dus kwaliteit zit goed
Fase 1: Kleinschalige start (maart – augustus 2018)
We starten met een aantal bedrijven in Houten die nu al interesse hebben. Hiervoor kan de NMU
twee gratis quick scans aanbieden vanuit het provinciaal project. Als er meer bedrijven interesse
hebben kunnen we kleine aanvragen doen van max. 500 euro bij het duurzaamheidsfonds. Voor
bedrijven waar de businesscase voor SDE positief is kan de NMU ook de subsidie aanvraag verzorgen.
Groen Zonnig Houten pakt de ontzorging verder op met bedrijven die het project willen vervolgen
(offerte uitvraag, realisatie, ev. financiering). Indien er een postcoderoos project uitkomt pakt
Opgewekt Houten het verder op. De DO-Challenge en de gemeente Houten communiceren aan
bedrijven dat ze zich kunnen aanmelden voor ondersteuning (nu nog kleinschalig).

Fase 2: Grootschalige uitrol (augustus 2018 – juni 2019)
Vanaf het najaar zetten we het project groter op samen met Ondernemend Houten. Hiervoor zetten
we een wervingscampagne op vanuit Ondernemend Houten / DO-Challenge om bedrijven te werven
(september). Voor de bedrijven waar dit kan vragen we SDE subsidie aan (oktober). De subsidie
beschikking komt dan rond de kerst. Daarna worden de bedrijven volledig ontzorgd om tot uitvoering
te komen (januari – juni). Voor de kosten van de periode augustus-oktober hebben we een paar
duizend euro nodig. Voor de begeleiding van januari – juni doen we een voorstel bij het
duurzaamheidsfonds.
Eisen voor deelnemende bedrijven
Wat vragen we van deelnemende bedrijven/organisaties:
 Er is een trekker aanwezig binnen de organisatie die zeggenschap en tijd heeft om met het
zonne-energie project aan de slag te gaan.
 Er is plaats voor minimaal 50 panelen (circa 125 m2).
 Er is duidelijkheid over dakconstructie of de wil om dit op eigen kosten uit te zoeken.
 Er is bereidheid om gegevens met ons te delen, zoals de energierekening en netaansluiting.
Betrokken partijen en rolverdeling
 Gemeente Houten
o Faciliteren / Communicatie
o Cofinanciering proceskosten
 DO-Challenge
o Deelnemers werkgroep energie kunnen meedoen
o Eventuele invulling van andere maatregelen (isolatie, LED) via Energieke Regio
 Ondernemend Houten
o Actie loopt onder de vlag van Ondernemend Houten
o Leden worden opgeroepen mee te doen
 Opgewekt Houten
o Uitvoeren postcoderoos projecten
 Groen Zonnig Houten
o Ondersteuning uitvoering
o Ondersteuning financiering
 Natuur Milieufederatie Utrecht
o Adviesrapporten / businesscase berekeningen
o Subsidie aanvraag

