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Aan de voorzitter van de gemeenteraad 

van de gemeente Papendrecht, 

de heer C.J.M. de Bruin 

Markt 22 

3351 PB Papendrecht  

 

 

Betreft:  gemeente Papendrecht aansluiten op Zonne-energie 

 Zonne-energie beschikbaar en bereikbaar maken voor de inwoners 

 Bijdrage aan een beter milieu, reductie CO2-uitstoot, zelf energie opwekken 

Wordt Papendrecht de derde stad in Nederland met een zonatlas? 
 

 

Geachte heer de Bruin, 

 

Tijdens de Algemene Beschouwingen van de Drechtraad op dinsdag 15 januari jl. heeft mijn fractie 

een pleidooi gehouden om als Drechtsteden gezamenlijk, dan wel als gemeente Papendrecht 

afzonderlijk, de leiding te nemen bij (c.q. initiatieven te ontplooien in de richting van) het bereikbaar 

en beschikbaar maken van Zonne-energie voor de inwoners van Papendrecht. 

 

Uit onze bijdrage aan de Algemene Beschouwingen: 

Voor de consument is duurzame energie goedkoper geworden dan de reguliere energie die de 

energiemaatschappijen aanbieden. KEMA heeft dit voor Nederland bevestigd. Dalende kosten van 

zonne-energie zijn geen nieuws, hoewel weinigen weten dat de prijsdaling al in 1975 is begonnen en 

dat zonne-energie sindsdien elke vier jaar de helft goedkoper is geworden. In Nederland kost zelf 

opgewekte elektriciteit twintig cent per kilowattuur. Bij voortzetting van deze trend daalt de prijs tot 

tien cent in 2016 en tot vijf cent in 2020. Met andere woorden: over acht jaar is de stroom die 

eindgebruikers zelf opwekken goedkoper dan de kostprijs van elektriciteit uit de energie-centrales. 

Op naar de Drechtsteden als grootste zonne-energieleverancier van Nederland! En als groot voordeel 

heeft dit dat de uitstoot van CO2 enorm zal afnemen. In 2013 zal ook bij de Nederlandse politiek het 

duurzame licht gaan branden. De regio Drechtsteden kan hier mogelijk een pioniersrol voor zich op 

gaan eisen. 

 

 

Klimaatverbond
1
 rolt samen met het Duitse bedrijf Tetraeder de Zonatlas uit in Nederland. 

Klimaatverbond maakte de vertaalslag van deze succesvolle Duitse tool samen met de gemeente 

Arnhem en de provincie Gelderland. De zonatlas is een instrument waarmee inwoners binnen een 

halve minuut kunnen zien waar en wanneer zonnepanelen op hun eigen dak rendabel zijn. 

                                                           
1
 Neem contact op met Klimaatverbond Nederland, www.klimaatverbond.nl/zonatlas 

Anne-Marie Pronk (Project leider): E-Mail: annemarie.pronk@klimaatverbond.nl  T 026-8450826 

www.zonatlas.nl Bekijk de zonatlas van Arnhem en Tiel op www.zonatlas.nl/arnhem en 

www.zonatlas.nl/tiel 

 

 



De zonatlas is uniek: interactief, transparant, accuraat en de (klimaat)winst is voor elk dak in de stad 

in kaart gebracht.  

In Duitsland maken meer dan 100 gemeenten met groot succes gebruik van de zonatlas. Sinds 9 mei 

2012 heeft ook Nederland een zonatlas: van de gemeente Arnhem. En sinds 10 oktober vorig jaar 

een tweede stad in Nederland: Zonatlas Tiel. Klimaatverbond werkt samen met Tetraeder aan de 

verdere uitrol van de zonatlas in Nederland. 

 

Inwoners van een gemeente met een zonatlas zien in één oogopslag of hun dak geschikt is voor het 

plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie. De zonatlas heeft alle (!) daken van 

een gemeente in kaart gebracht. De zonatlas houdt rekening met de hoogte van gebouwen, bomen, 

oppervlakte van het dak, hellingshoeken en de hoeveelheid zon. Voor elk dak is de terugverdientijd 

van een investering in zonnepanelen doorgerekend. De rekenhulp geeft automatisch aan voor welk 

deel van het dak zonnepanelen het meest geschikt zijn. De zonatlas is interactief: een inwoner kan de 

berekening zelf aanpassen en een eigen ontwerp van een installatie maken en de terugverdientijd 

hiervan zien. Hierna vijf argumenten op een rij: 

 

Met de zonatlas zorgt u er als gemeente voor dat alle inwoners over 

onafhankelijke en zeer nauwkeurige informatie beschikken over de potentie van 

hun dak. Wilt u als gemeente ook een zonatlas en helpt u mee de transitie naar 

een duurzame energievoorziening te versnellen? Neem dan contact op met Het 

Klimaatverbond.  

 

1. Collectief inkoop stimuleren 

Bijkomend doel van de initiatiefnemers is het collectief inkopen van zonnepanelen stimuleren. Door 

de collectieve inkoop van zonnepanelen dalen de prijzen en schakelen steeds meer mensen over 

naar stroom van hun eigen dak. Overal gaan gemeentelijke en burgerinitiatieven van start om 

gezamenlijk zonne-energie te produceren en bundelen verenigingen de krachten van consumenten. 

De zonatlas maakt dit voor Arnhem en Tiel nog eenvoudiger. Klimaatverbond gaat samen met 

Tetraeder, de zonatlas ook in andere steden realiseren om de transitie naar een duurzame 

energievoorziening te versnellen. De vertaalslag van het Duitse model maakte Klimaatverbond 

samen met de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland. In Duitsland nam de aanschaf van 

zonnepanelen in gemeenten waarvoor de zonatlas beschikbaar is met 19% toe. 

 

 

Energie Made in [Arnhem] en Tiel Klimaatbewust 

De gemeenten Arnhem en Tiel willen met de zonatlas inwoners en bedrijven helpen met 

energiebesparing en energieopwekking. Wethouder Margreet van Gastel (Arnhem): "De 

zonatlas helpt om onze doelstellingen op energiegebied te realiseren. De gemeente streeft 

naar een energiebesparing van 3% en een toename van duurzame energieproductie van 7%. 

Dat moet in 2014 bereikt zijn. De zonatlas sluit bovendien prachtig aan bij ons initiatief 

Energie made in [Arnhem] waarbij we als gemeente samen met onze inwoners en 

ondernemers samenwerken op het gebied van duurzaamheid en klimaatverbetering. "   

 

 

2. Zonatlas: lokaal potentieel zonne-energie direct in kaart 

De zonatlas laat huiseigenaren binnen uw gemeente in één oogopslag zien of hun dak 

geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie. Door 

middel van een eenvoudige rekenmodule kunnen zij snel uitrekenen wat de investering hen 



zal opleveren. De zonatlas is hét instrument om het potentieel aan zonne-energie binnen uw 

gemeente in kaart te brengen en de lokale opwekking te stimuleren. Door diverse (lokale) collectieve 

inkoopacties van de afgelopen jaren is de prijs van zonnepanelen flink gedaald. Hierdoor 

zijn zonnepanelen een zeer rendabele investering voor particulieren geworden. 

Met de zonatlas krijgen particulieren het inzicht in hun eigen potentieel: inwoners met een (zeer) 

geschikt dak zien hoe snel zij de investering hebben terugverdiend en hoeveel geld zij op den duur 

besparen. Omdat de geschiktheid voor alle daken in kaart is gebracht kunnen uw inwoners de 

handen ineen slaan bij de aanschaf en/of installatie van zonnepanelen. 

Klimaatverbond rolt deze Duitse tool – die met succes wordt toegepast in meer dan 100 Duitse 

gemeenten – uit in Nederland. 

 

3. Stimulans voor de economie – vooral lokaal 

Voor de installatiebedrijven binnen uw gemeente kan dit veel nieuwe opdrachten genereren. 

Consumenten beschikken over een onafhankelijke informatiebron op basis waarvan 

installatiebedrijven heldere en concurrerende offertes kunnen maken. De lokale markt krijgt 

hierdoor een stimulans en komen er lokaal nieuwe groene banen bij. De winst uit zonne-energie 

verhoogt op termijn ook de koopkracht van de eigenaren van de zonnepanelen en dat komt ook 

weer ten goede aan de lokale economie. 

 

4. Een schoon milieu – door verhoogd energiebewustzijn burgers 

Met het besparen van energie door isolatie van gebouwen kunnen particuliere huiseigenaren het 

snelst meters maken in de reductie van de uitstoot van broeikasgassen en een forse bijdrage leveren 

aan de doelstellingen van uw lokale klimaatbeleid. Tegelijkertijd heeft u uw inwoners nodig om de 

overstap te maken naar een duurzame energievoorziening. De zonatlas brengt in kaart welke 

bijdrage dak eigenaren in uw gemeente kunnen leveren aan het opwekken van duurzame energie in 

uw gemeente. Door zelf zonne-energie op te wekken zetten zij een belangrijke stap in de 

energietransitie. 

 

5. Informatie multifunctioneel inzetbaar – zowel op uitvoerend als beleidsmatig niveau 

De zonatlas is voor meerdere doelen inzetbaar. Allereerst als instrument voor het stimuleren van de 

burgers en bedrijven voor zonne-energieopwekking op de daken in een gemeente. Maar ook biedt 

het mogelijkheden om nauwkeurig in kaart te brengen welk aandeel het opwekken van zonne-

energie kan hebben in het behalen van de klimaatdoelstellingen van uw gemeente. De zonatlas is 

een uniek instrument om zonne-energie, lokale economie en klimaat doelstellingen in uw gemeente 

te stimuleren en realiseren: interactief, transparant, actueel, accuraat en voor al uw burgers 

toegankelijk en bruikbaar. 

 

 

Het zou reuze prachtig zijn als het College dit oppakt. Ik moge u verzoeken om een terugkoppeling 

aan de Raad ten aanzien van de gemaakte vorderingen binnen enkele maanden na dagtekening van 

deze brief. Deze brief kan ook ter kennisname -- en wellicht ter inspiratie -- in afschrift worden 

verzonden naar de overige raadsleden. 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

Fractie Lijst Lammers 

Ruud Lammers 

 


