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Zon op daken van woningen
Wat houdt de klimaatdeal in?
We starten een pilot om zon op daken te realiseren door de oprichting van energiecoöporaties. De pilot
beoogt duidelijk te krijgen of:
• Woningcorporaties een (aanjagende) rol kunnen spelen in het opzetten van buurtbrede
energiecorporaties, om te beginnen gericht op het realiseren van zonne-energie. Woningcorporaties,
die een flink deel van het dakoppervlak in Rotterdam in handen hebben, worden nu (nog) gehinderd
door landelijke wetgeving om volop de potentie van hun daken in te zetten. Dat geldt ook voor VVE’s.
Energiecoöperaties kunnen daarvoor een oplossing zijn.
• Het mogelijk komen tot industriële renovatiepakketten (geïntegreerde dakisolatie met zonnepanelen)
die op een kostenefficiënte wijze zowel energiebesparing als schone energie-opwek mogelijk maakt.
Dit biedt ook mogelijkheden voor het integreren van deze aanpak met de onderhouds- en
investeringscycli van vastgoedeigenaren, zoals in de Gebiedsaanpak Aardgasvrij.

Wat gaan we bereiken?
De inzichten uit de pilot moeten mogelijk maken dat er een standaardaanpak ontstaat die gemeentebreed
leidt tot meer energiecoöperaties die werken aan meer energiebesparing en opwek van schone energie.
Naast CO-2-reductie levert dit een bijdrage aan de doelstelling in het (nationale) Klimaatakkoord dat 50
procent van nieuwe hernieuwbare productie op land in eigendom komt van de lokale omgeving.
Belangrijke invalshoeken zijn eigenaarschap en onafhankelijkheid.

Wie is de trekker?
Gemeente Rotterdam

Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?
Gemeente Rotterdam gaat onderstaande partijen betrekken bij deze klimaatdeal: Woningcorporaties,
VVE010, Woonwijzerwinkel, VVE’s, eigenaar-bewoners en particuliere verhuurders.
Gemeente Rotterdam gaat energieleveranciers betrekken, zodat zij het initiatief kunnen ondersteunen en
financiële zekerheid leveren door eventueel overtollige schone energie af te nemen. TNO leidt het
onderzoek naar de mogelijkheden van industriële renovatiepakketten.

Wat is het tijdspad?
In januari 2020 gaat gemeente Rotterdam de afspraken verder concretiseren met de verschillende
deelnemende partijen. Ook worden dan de locaties geselecteerd waar de klimaatdeal zal worden
toegepast.

Wat is er nodig?
Samenwerking tussen de betrokken partijen. Tijd en inzet van personeel nog nader in te vullen.
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