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Zonnepanelen
op alle Friese
bedrijfsdaken

Nieuwe corporatie wil 1600
hectare aan onbenutte
oppervlakken gebruiken

Theo Klein

Leeuwarden | Zonnepanelen op alle
bedrijfsdaken in Fryslân. Daarmee is
het coöperatieve energiebedrijf Ener-
gie VanOns (EVO) samen met de Fre-
onen fan Fossylfrij Fryslân en de pro-
vincie Fryslân sinds kort aan de slag.

,,Voor de eerste twintig daken
hebben we inmiddels een aanvraag
gedaan voor de najaarsronde van de
SDE+-subsidie. Voor de eerste ronde
van volgend jaar doen we mee met
honderd daken. En zo versnellen we
per ronde”, vertelt Jaap Hoeksema,
directeur van Energie VanOns.

Fryslân telt 8067 grotere bedrijfs-
daken met een totale oppervlakte
van 1600 hectare. Zouden die alle-
maal vol liggen met zonnepanelen,
dat levert dat bijna anderhalfmiljoen
MWh aan elektriciteit, voldoende
voor het stroomverbruik van 400.000
huishoudens. ,,Dat is meer dan het
verbruik van de ongeveer 290.000
Friese huishoudens. Maar de indus-
trie is ook een grootverbruiker, dus
van een overschot in Fryslân is nog
geen sprake.”

De bedrijven diemeedoen krijgen
van EVO huur voor de daken. Voor
het energiebedrijf is het een aantrek-
kelijke deal, omdat het lokale groene
stroom beschikbaar krijgt voor de
verkoop. Eventuele overschotten
kunnen worden doorverkocht aan
andere energiebedrijven.

Door eerst voor zoveel mogelijk
daken subsidie aan te vragen en daar-
na pas per dak te kijken of het daad-
werkelijk geschikt is, denkt Hoekse-
ma de energietransitie te kunnen
versnellen. ,,Eerst een sterktemeting
van vijfhonderd euro laten verrich-
ten zonder dat je zeker weet of er pa-
nelen op je dak kunnen, maakt de

stap voor sommige bedrijven al te
groot. Wij verzoeken bedrijven al-
leen of ze hun dak beschikbaar wil-
len stellen en vragen voor een groot
aantal vandie daken tegelijk subsidie
aan. Pas na toekenning hiervan gaan
wekijkenwelke daken al danniet ge-
schikt zijn.”

Niet alleen de draagkracht van da-
ken speelt volgens Bouwe de Boer
van Freonen fan Fossylfrij Fryslân
een rol. ,,In sommige delen van Zuid-
west en Noordoost-Fryslân is de net-
capaciteit te klein voor grote zonne-
projecten. Bedrijven in die regio’s die

wel een SDE+-subsidie binnen heb-
ben, krijgen vannetwerkbedrijf Lian-
der haast standaard te horen krijgen
dat er pas over twee, drie jaar ruimte
is op het net. En dan is hun subsidie
weer verlopen. Om geen teleurstel-
lingen te organiseren, richtenwe ons
eerst op die provinciedelen waar nu
al ruimte is op het net.”

Dit dakenproject betekent vol-
gens De Boer geen einde aan de zon-
neweides waartegen steeds meer be-
zwaren rijzen. ,,We lopen nog zo’n
eind achter met de energietransitie
datwe daar niet aan ontkomen.Maar
het geeft natuurlijk geen pas niet
eerst zoveel mogelijk daken vol te
leggen.”

Door ook lokale energiecoöpera-
ties bij het project te betrekken
denktHoeksemaeengroot draagvlak
voor het project te krijgen. ,,Wordt
een bedrijf door een coöperatie uit
het dorp benaderd voor panelen op
het dak, dan zal men sneller ja zeg-
gen.”
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