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 Onderwerp 

Initiatiefvoorstel ter instemming van de raadsleden mevrouw Bosman van D66 en de 
heer Groen van GroenLinks getiteld: ‘Deelplatform voor zonnedaken’ en 
kennisnemen van de bestuurlijke reactie. 
 
Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: 

Tekst van openbare 

besluiten wordt 

gepubliceerd 

De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien het initiatiefvoorstel van de raadsleden mevrouw Bosman van D66 en de heer 
Groen van GroenLinks getiteld: ‘Deelplatform voor zonnedaken’, 
 
Mede gezien de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel en de behandeling in de 
raadscommissie voor Financiën; 
 
besluit: 

I. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; 
II. het college van burgemeester en wethouders op te dragen: 

1. Een inventarisatie te maken van de gemeentelijke daken en wat er voor nodig 
is om op elk dak collectieve zonne-energie mogelijk te maken, zoals 
dakoppervlak, zonrichting, aansluitcapaciteit van de meter en gegevens van de 
pandbeheerders, en hierbij gebruik te maken van bestaande data via de 
Zonatlas-landkaart en de netbeheerder. 

2. In samenwerking met bijvoorbeeld de netbeheerder, de daken en deze 
gegevens op een digitaal deelplatform online beschikbaar te maken. 

3. Te starten met het online aanbieden van de  daken van het gemeentelijk 
vastgoed. Daarnaast mogelijk te maken dat private partijen hun dak kunnen 
aanbieden op het online deelplatform. De gemeente zet hier haar rol als 
ambassadeur voor in bij bedrijven en woningcorporaties. 

4. Specifieke kennis met betrekking tot regelgeving (opstalrecht, belastingen, 
coöperatie opzetten etc.) te ontsluiten via het digitale platform, bijvoorbeeld via 
een keuzemenu van gestandaardiseerde opties om ‘vieze regels’ op te lossen, 
passend bij het betreffend dakoppervlak en het gekozen verdienmodel. 

5. Om het platform bekend te maken aan te sluiten bij de campagne voor het 
verduurzamen van VVE’s, het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW) en 
informatie toe te voegen aan de bestaande webpagina Amsterdam/duurzaam 
en op termijn via het regionale energieloket dat in samenwerking met de regio 
Amsterdam-Amstelland-Meerlanden wordt opgericht. 

III. kennis te nemen van de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel. 
 
Wettelijke grondslag 

Gemeentewet art. 147a, lid 1 
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Initiatiefvoorstel 

 

 

Introductie 
Lokale duurzame energie zorgt voor schone lucht en beperkt klimaatverandering. 
Bovendien garandeert lokale energie dat bewoners meer macht krijgen over hun 
eigen energierekening en biedt het lokale werkgelegenheid. Amsterdam zet zich in 
voor lokale duurzame energie, waaronder zonne-energie op daken1. Maar flats en 
etages zijn vele malen gangbaarder dat rijtjeshuizen en vrijstaande villa’s onder een 
uniek dak in eigen bezit. Dat maakt dat niet elke Amsterdammer een dak voor zichzelf 
heeft. In de meeste gevallen ben je aangewezen op andermans dak, als je als 
Amsterdammer zelf energie wil opwekken. 
 
Daarom zijn er veel huishoudens die niet gemakkelijk van kunnen profiteren van 
zonne-energie. Daar brengt ‘Daken delen voor zonnepanelen’ verandering in. Door 
als Amsterdammer te participeren in een zonne-energieproject op een ander dak kan 
iedereen in Amsterdam energie opwekken met de zon. Doordat dit ook met kleine 
bedragen kan, wordt zonne-energie zo voor iedereen bereikbaar.  
 

Regels belemmeren zonne-energie voor iedereen 
Amsterdam heeft absoluut gezien het hoogste aantal zonnepanelen van alle 
gemeenten in Nederland, maar staat merkwaardig genoeg onderaan als je kijkt naar 
het aantal bewoners dat zelf zonnepanelen heeft. Volgens de klimaatmonitor van 
Rijkswaterstaat lagen in 2014 slechts op 0,67% van de Amsterdamse adressen 
zonnepanelen. Dit percentage bracht de hoofdstad op plek 394 in de ranking van 
Nederlandse gemeenten: de allerlaatste plek van in totaal 394 gemeenten in 2014.  
 

Amsterdam heeft in 2013 wel de ambitie geformuleerd om in 2020 160 MW aan 
zonnestroom op te wekken, het equivalent van 80.000 huishoudens te2. Dat is een 
toename van 16 keer zoveel als het in 2013 opgestelde vermogen.  
 

Samenvatting 
Bewoners organiseren steeds meer zelf. De indieners van dit voorstel willen via 
een online platform Amsterdammers gezamenlijk daken, bijvoorbeeld van 
gemeentelijk vastgoed of een school, laten delen voor zonnepanelen. 
• Het platform bestaat uit een website waarop dakaanbieders hun dak ter 

beschikking kunnen stellen en dakvragers op zoek kunnen naar een geschikt 
dak. Als het ware is dit een soort marktplaats van daken. 

• Deelnemende dakaanbieders kunnen hiermee invulling geven aan hun 
duurzaamheidsambities.  

• Lokale duurzame energie-initiatieven kunnen er gemakkelijk een dak bij hen in 
de buurt vinden en meer leden genereren door de individuen die via het 
platform binnen komen en mee willen doen aan een concreet project. 

• De gemeente levert alleen de data, de uitvoering kan gebeuren door de 
netbeheerder (website) en energiebedrijven of door bestaande coöperaties 
(installatie, onderhoud en klantwerving).  

• De leden van de coöperatie betalen voor de panelen, installatie en onderhoud, 
eventueel via een lening van het Duurzaamheidsfonds. 

                                                   
1 Initiatiefvoorstel Manuel (2012): Zonvisie  
2 Gemeente Amsterdam (2015): Agenda Duurzaamheid; Zonvisie (2013) 
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Het is niet zo gek dat veel huishoudens in Amsterdam niet zelf profiteren van zonne-
energie. Daar zijn verschillende oorzaken voor; er is in Amsterdam veel gestapelde 
bouw, en regelgeving3 past vaak niet bij de Amsterdamse woonsituatie. Landelijke 
regelgeving sluit bijvoorbeeld niet aan bij bewoners van een appartement zonder 
(eigen) dak of in een huurhuis. Ook wordt het plaatsen van zonnepanelen beperkt 
door regelgeving en vergunningen uit de lokale Welstandsnota en de 
Monumentenverordening.  
 
Daarnaast hebben bewoners andere redenen waarom een zonne-installatie op eigen 
adres niet wordt geplaatst: men denkt binnenkort te gaan verhuizen, men vindt het 
‘gedoe’ of de totale investering voor een zonne-energiesysteem is te groot. Het dak 
kan ook net niet goed op de zon liggen, waardoor de zonnepanelen in de schaduw 
terecht komen.  
 

 
Beperkte ruimte als motor van vernieuwing 
Tegelijkertijd werkt de beperkte ruimte in Amsterdam als een motor van vernieuwing. 
Er ontstaan steeds meer innovatieve modellen waarbij Amsterdammers de handen 
ineen slaan om samen zonne-energie op te wekken, bijvoorbeeld op het lege dak van 
een metrostation, een gemeentekantoor, school of bedrijfsloods.  
 
Op basis van het voorwerk van deze ambitieuze Amsterdammers, bestaan er diverse 
modellen om gezamenlijk, zonder tussenkomst van een energiebedrijf, zonnepanelen 
op een gedeeld dak te plaatsen. Soms startte het initiatief met het aanbod van een 
dak (Metrostation Reigersbos), soms met de vraag van bewoners naar een dak (CPO 
Ons Dorp). Het IJburgcollege en de Praxis maken gebruik van de SDE+regeling 
(Stimuleringsregeling Duurzame Energie) terwijl CPO Ons Dorp gebruik maakt van de 
postcoderoos-regeling (verlaagde belastingtarief voor een bepaald postcodegebied). 
Coöperatie Ecostroom had een juridische uitzondering bij opstalrecht nodig omdat de 
eigenaar van de grond (gemeente via erfpacht) en het pand (Praxis) verschilde. 
 
Dak van: Metrostation Reigersbos  
Coöperatie Amsterdam Energie heeft 
met het GVB het initiatief genomen voor 
een collectief zonnedak. Amsterdam 
Energie heeft hiervoor zelf Amsterdam-
mers gerekruteerd om zonnepanelen te 
kopen. Naar schatting is de investering 
in dertien jaar terugverdiend via korting 
op de eigen energierekening. Daarna 
zijn er alleen nog de beheerkosten van 
acht euro per jaar. 

Regeling: SDE+ eigen zonnepaneel 
Hoe werkt het: Per zonnepaneel komt 
de prijs op 350 euro. Kopers van de 
zonnepanelen worden automatisch lid 
van Amsterdam Energie, waarna ze 
kunnen beslissen over nieuwe 
investeringen van de coöperatie. 
Aantal zonnepanelen: 315 
Duur: 3 jaar, grotendeels vanwege 
onduidelijkheid over opstalrecht/erfpacht 

Daken in Amsterdam 
Er staan slechts 25.000 eengezinswoningen in Amsterdam. Zelfs als al die 
huishoudens zonder uitzondering zonnepanelen op hun dak zouden plaatsen, 
zouden we nog geen derde van de ambitie uit de unaniem aangenomen 
Amsterdamse Agenda Duurzaamheid halen. Een oplossing voor zonnestroom 
opwekken op andermans dak is daarom onmisbaar.  

                                                   
3 Initiatiefvoorstel Bosman, Bakker en Toonk (2015): Minder regels voor meer duurzame energie 
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Dak van: IJburgcollege (sporthal)  
De panelen zijn het eigendom van de 
leden van Energiecoöperatie Zuiderlicht. 
Het IJburg College gebruikt de energie 
van de ruim 400 zonnepanelen. De 
leden krijgen voor hun investering naar 
schatting tussen 2 en 5 procent 
rendement per jaar uitgekeerd. De leden 
bepalen zelf in de jaarvergadering 
hoeveel het uit te keren rendement 
bedraagt. 

Regeling: SDE + aandeelhouders 
Hoe werkt het: Iedereen kan lid worden 
vanaf 1 euro. Leden investeren door 
geld uit te lenen aan de coöperatie die 
daar duurzame energieprojecten mee 
financiert. Leden leggen tussen de 250 
en 5.000 euro per lid in. 
Aantal zonnepanelen: 420 
Duur: 2 jaar, grotendeels door 
contractvorming en onvoorspelbaarheid 
(‘Russische roulette’) van SDE-regeling 

 
Dak van: kantoor GGD en CPO Ons Dorp Amsterdam  
Dit initiatief is gestart door een 
zelfbouwcollectief van tien huishoudens. 
De panelen liggen deels op het eigen 
dak en deels op ander dak in de buurt 
(kantoor GGD; Elisabeth Wolfstraat 2-
4). Terugverdientijd is ongeveer 12 jaar. 
Contract met de gemeente voor 15 jaar. 
De panelen zijn aangekocht door het 
zelfbouwcollectief met een lening van 
het Duurzaamheidsfonds. 

Regeling: postcoderoos  
Hoe werkt het: Speciaal voor de 
postcoderoos is een coöperatie 
opgericht door de bewoners van Ons 
Dorp, zodat men zich kon inschrijven 
voor collectief salderen bij de 
Belastingdienst.  
Aantal zonnepanelen: 120 
Duur: 1,5 jaar, grotendeels vanwege 
contractvorming 

 
Dak van: Praxis Westerpark  
Coöperatie Ecostroom heeft hiervoor 
zelf Amsterdammers gerekruteerd om 
zonnepanelen te kopen Bijzonder hier is 
dat het een dak van een particuliere 
dakeigenaar betreft. Zonnepanelen 
kosten 350 euro per stuk. Jaarlijks 
krijgen leden 2,5-4,5 procent uitbetaald. 
Onderhoud, verzekering en 
schoonmaak zijn maximaal € 6,- per 
jaar. 

Regeling: SDE+ eigen zonnepaneel 
Hoe werkt het: Lid worden van de 
coöperatie kost € 15,- eenmalig. DE 
coöperatie betaalt een kleine 
vergoeding voor de huur van het dak 
aan de Praxis. Dit is verwerkt in de 
kosten. 
Aantal zonnepanelen: 352 
Duur: 3,5 jaar, grotendeels vanwege 
onduidelijkheid over opstalrecht/erfpacht 

 
Alle bovenstaande initiatieven hebben er tussen de anderhalf en vier jaar over 
gedaan om hun zonnedak gerealiseerd te krijgen. Dit proces van bloed, zweet en 
tranen heeft tot voorbeelden van verdienmodellen, contracten en oplossingen voor 
landelijke vieze regels (bijvoorbeeld de combinatie van opstalrecht en erfpacht) 
gezorgd. Deze koplopers hebben Amsterdam klaargemaakt voor fase II: het 
standaardiseren van collectieve zonne-energie en het breed beschikbaar maken van 
lege daken voor zonnepanelen. 
 
Voorstel: van bezit naar gebruik 
Toegang tot diensten en producten wordt belangrijker dan het bezit ervan. Initiatieven 
op het gebied van de deeleconomie omvatten nu al een breed scala aan zoals auto’s, 
eten of gereedschap, maar ook vastgoed zoals woningen of vergaderzalen. Ook de 



   Jaar  2016 
Afdeling  1 
Nummer  * 
Datum  * 
 

Gemeente Amsterdam 

Gemeenteraad 

Initiatiefvoorstel  
 

R
 

 5

vorm waarin dit gebeurt kent vele verschijningsvormen zoals delen, huren en geven.  
 
Hoogleraar Innovatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht Koen Frenken deed 
onderzoek4 naar de deeleconomie. Zijn onderzoek toont aan dat in alle gevallen geldt 
dat een digitaal platform randvoorwaarde is om vraag en aanbod beter bij elkaar te 
brengen. Verder versterkt het aantal aanbieders een deelplatform volgens Frenken: 
“Hoe meer aanbieders, hoe meer keuze, dus hoe meer gebruikers”.  
 
Dit initiatiefvoorstel stelt voor om daken te delen voor zonne-energie via een digitale 
marktplaats. Eerder besloot de gemeenteraad al om de daken van het gemeentelijk 
vastgoed ter beschikking te stellen voor zonnepanelen van Amsterdammers5. Het 
idee van een digitaal platform om daken te delen is ook niet nieuw. Netbeheerder 
Alliander heeft de nationale website ‘Duurzame Dakdelers’ gelanceerd in januari 
2015. De potentie is groter dan het gerealiseerde succes: na een jaar staat hier één 
Amsterdams dak op en dit dak staat nog steeds ongebruikt op de website.  
 
De kracht van dit initiatiefvoorstel is dat ook aan drie voorwaarden voor succes voor 
deeleconomie-initiatieven wordt voldaan. Naast de opzet van een digitaal platform (1), 
worden een grote groep aanbieders (2) en gebruikers (3) op een slimme manier aan 
elkaar gekoppeld. Het aanbod van te delen daken wordt aanzienlijk vergroot door te 
starten met het aanbieden van de lege daken van het gemeentelijk vastgoed. Tot slot 
worden regels en vereisten inzichtelijk en gestandaardiseerd op het platform 
gepresenteerd. Hierdoor hoeven dakvragers niet meer zeer gespecialiseerde kennis 
in huis te hebben om hun zonnedak te realiseren. Dit verhoogt het aantal dakvragers. 
 
Plan van aanpak 
Bewoners organiseren steeds meer zelf. De indieners van dit voorstel willen stellen 
voor om, via een online platform, Amsterdammers gezamenlijk daken te laten delen 
voor zonnepanelen. Het platform bestaat uit een website waarop dakaanbieders hun 
dak ter beschikking kunnen stellen en dakvragers op zoek kunnen naar een geschikt 
dak. Als het ware is dit een soort marktplaats van daken, bijvoorbeeld de daken van 
gemeentekantoren en scholen. Het gaat om lege daken, die nu niet worden gebruikt. 
De gemeente levert alleen de data, de uitvoering kan gebeuren door de netbeheerder 
(website) en energiebedrijven of door bestaande coöperaties (installatie, onderhoud 
en klantwerving). De leden van de coöperatie betalen voor de panelen, installatie en 
onderhoud, eventueel via een lening van het Duurzaamheidsfonds.  
 
Deelnemende dakaanbieders kunnen hiermee invulling geven aan hun 
duurzaamheidsambities. Lokale duurzame energie-initiatieven kunnen er gemakkelijk 
een dak bij hen in de buurt vinden en meer leden genereren door de individuen die 
via het platform binnen komen en mee willen doen aan een concreet project. 
Bovendien geeft de gemeente door zonnepanelen op de eigen gebouwen te leggen 
het goede voorbeeld aan de stad. Een aantal aandachtspunten gelden bij het plan 
van aanpak: 
 
1. Gebruik maken van beschikbare gegevens 

Er bestaat al een landkaart van alle daken in Amsterdam die geschikt zijn 
                                                   
4 Frenken, K. (2015): Reflecties op de deeleconomie.  
5 Initiatiefvoorstel Manuel (2012): Zonvisie (besluitpunt 5:  Onderzoek of projecten kunnen worden gerealiseerd  
  waarbij de gemeente dakoppervlakte ter beschikking stelt aan particulieren) en motie Combrink (2013):  
  Zonnepanelen op alle daken van gemeentelijk vastgoed 
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voor zonnepanelen: de Zonatlas. De gemeente Amsterdam heeft eerder een 
landkaart gemaakt in samenwerking met onder andere netbeheerder Liander, 
TNO, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties AFWC en Amsterdam 
Smart City. Op deze landkaart is te zien welk dak geschikt is voor zonnepanelen. 
Hierin wordt meegewogen of het dak plat is of schuin, gelegen is op het zuiden, 
en niet wordt omgeven door hogere bouw waardoor het dak in de schaduw komt. 
 

2. Aansluiten bij bestaande websites en digitale in frastructuur 
De data zouden kunnen worden toegevoegd aan de bestaande website van de 
Zonatlas. Op de Zonatlas staat de geschiktheid van een dak voor zonnepanelen, 
maar op dit moment is er niet de beschikbaarheid of contactpersoon/beheerder 
van dat dak te vinden. Een andere mogelijkheid is het om aan te sluiten bij 
‘Duurzame dakdelers’ of ‘Tippiq’ van netbeheerder Alliander. Duurzame dakdelers 
is een digitaal platform voor daken voor zonnepanelen en Tippiq bundelt 
praktische informatie over lokale initiatieven van de gemeente, politie, 
netbeheerder en buurtbewoners, waardoor je op de hoogte blijft van wat er 
gebeurt rondom je huis (via je postcode). Het kan dus zo zijn dat de gemeente 
niet zelf de website beheert, maar enkel de data aanlevert. Bijkomend voordeel is 
dat er ook geen wildgroei aan websites ontstaat. 

 
3. Meer dakaanbieders door te starten met gemeentel ijk vastgoed 

Met het aanbieden van het gemeentelijk vastgoed zal het deelplatform in één keer 
veel aantrekkelijker worden door de groei van het aanbod van daken. Het aantal 
gebruikers van een deelplatform groeit aan de hand van de groei van het aantal 
aanbieders. Het eigen gemeentelijk vastgoed heeft daarnaast een voordeel voor 
collectieve zonne-energie. Vaak zijn er veel particuliere initiatieven of 
verenigingen betrokken, zoals bij de gebouwen van scholen, sporthallen, 
zwembaden, buurthuizen en muziekgebouwen. Deze groepen helpen bij het 
onder de aandacht brengen van zo’n project. Dit verhoogt ook nog eens de 
betrokkenheid van de buurt bij die gebouwen. De gemeente is bovendien 
overlegpartner van de corporaties en van veel andere partijen in de stad, en kan 
haar rol als ambassadeur gebruiken om ook die partijen te vragen daken aan te 
bieden op het deelplatform.  

 
4. Meer dakvragers door obstakels weg te nemen 

Een aantal enthousiaste Amsterdammers met veel doorzettingsvermogen heeft 
elk een eigen model ontwikkeld om gezamenlijk zonnepanelen op een groot dak 
in Amsterdam te leggen. Elk van deze initiatieven is jaren bezig geweest om zich 
door het regelwoud van collectieve zonne-projecten te worstelen. De gemeente 
kan daken delen voor zonne-energie makkelijker maken door de oplossingen van 
Amsterdamse koplopers te standaardiseren en als open data beschikbaar te 
maken. Voorbeelden van die oplossingen zijn: voorbeeldcontracten, de stappen 
voor het opzetten van een coöperatie, advies bij de aanvraag voor SDE+-
tranches, het verkrijgen van een opstalrecht of de aanwijzing bij de 
belastingdienst bij salderen voor de meter. 

 
Besluit 
Gezien het bovenstaande, vragen de indieners het college: 
 
1. Een inventarisatie te maken van de gemeentelijke daken en wat er voor nodig is 
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om op elk dak collectieve zonne-energie mogelijk te maken, zoals dakoppervlak, 
zonrichting, aansluitcapaciteit van de meter en gegevens van de pandbeheerders, 
en hierbij gebruik te maken van bestaande data via de Zonatlas-landkaart en de 
netbeheerder. 

2. In samenwerking met bijvoorbeeld de netbeheerder, de daken en deze gegevens 
op een digitaal deelplatform online beschikbaar te maken. 

3. Te starten met het online aanbieden van de daken van het gemeentelijk 
vastgoed. Daarnaast mogelijk te maken dat private partijen hun dak kunnen 
aanbieden op het online deelplatform. De gemeente zet hier haar rol als 
ambassadeur voor in bij bedrijven en woningcorporaties. 

4. Specifieke kennis met betrekking tot regelgeving (opstalrecht, belastingen, 
coöperatie opzetten etc.) te ontsluiten via het digitale platform, bijvoorbeeld via 
een keuzemenu van gestandaardiseerde opties om ‘vieze regels’ op te lossen, 
passend bij het betreffend dakoppervlak en het gekozen verdienmodel. 

5. Om het platform bekend te maken aan te sluiten bij de campagne voor het 
verduurzamen van VVE’s, het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW) en 
informatie toe te voegen aan de bestaande webpagina Amsterdam/duurzaam en 
op termijn via het regionale energieloket dat in samenwerking met de regio 
Amsterdam-Amstelland-Meerlanden wordt opgericht. 

 

 Bronnen 

 • Parool (28 augustus 2015): ‘35 huishoudens krijgen stroom uit panelen op  
Praxisdak in West: Na 3,5 jaar kan zon zijn werk doen’ 

• Parool (3 november 2015): ‘Coöperatie plaatst zonnepanelen: Eindelijk échte  
eigen elektriciteit’ 

• PBL (2014): ‘Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met 
gemeenten’  

• TNO (2015): ‘Energietransitie van onderaf vraagt om nieuwe keuzes’ 
• TNO (2013): ‘Succesfactoren voor lokale duurzame energie-initiatieven’ 
 

Het lid/De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 

 
A.M. Bosman (D66) 
J.C. Groen (GroenLinks) 
 

 
 

* De sterretjes worden door de Griffie ingevuld 

In te vullen door het raadslid/de fractie: 

1. naam/namen van raadslid/-leden; 

2. datum van indienen; 

3. titel initiatiefvoorstel; 

4. naam raadscommissie waarin het initiatiefvoorstel 

is behandeld 

5. formulering besluit; 

6. tekst initiatiefvoorstel; 

7. eventuele meegestuurde bijlagen; 

8. naam/namen van raadslid/-leden incl. initialen. 

 
 


