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Beste ondernemer,  
 
Hierbij willen wij u graag attenderen op het ondersteuningstraject ‘Verzilver uw dak met zonnepalen’ 
van de provincie Noord-Holland. Hiermee ondersteunt de Provincie u samen met gemeente Edam-
Volendam bij de eerste stappen om zonnepanelen op uw bedrijfsdak te krijgen.  
 
Waarom zonnepanelen? 
De gemeente Edam-Volendam wil werk maken van een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. 
Met deze gedachte omarmen de gemeenten de ambities om in 2030 minimaal 70% van de elektriciteit 
duurzaam op te wekken, een CO2 reductie van 50% te behalen en om in 2050 energieneutraal te zijn.  
Duurzame energie opwekken met zon op (grote) daken is een oplossing die voor de hand ligt: de daken 
liggen er ongebruikt bij, de businesscase is aantrekkelijk, de techniek en ervaring om dit te realiseren is 
in Nederland aanwezig en zijn goed voor een beter milieu. Kortom: een gemiste kans om het dak niet te 
gebruiken! 
 
Verzilver uw dak met zonnepanelen 
Uit een eerste scan op basis van openbare data is gebleken dat de dakoppervlakte van uw pand geschikt 
is om zonnepanelen op te leggen. U kunt SDE+ subsidie aanvragen bij de rijksoverheid om 
zonnepanelen op uw dak te realiseren. Voorwaarden om te kunnen aanvragen zijn: 
o De toestemming van de dakeigenaar, of huurder van een pand met toestemming van de 

dakeigenaar, voor plaatsing van zonnepanelen;  

o Grootverbruik aansluiting aanwezig of tegen acceptabele kosten aan te leggen;  

o Dak van het pand met een oppervlakte vanaf 1000 m2. 

 

https://www.noord-holland.nl/Home
https://overmorgen.nl/
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Uitnodiging 
De provincie Noord-Holland heeft adviesbureau 'Over Morgen' gevraagd om u gratis te ondersteunen 
bij de eerste stappen om zonnepanelen op uw dak te realiseren en het indienen van uw aanvraag bij de 
rijksoverheid voor een SDE+ subsidie. Geïnteresseerd? U bent van harte welkom op één van 
de informatieavonden die wordt georganiseerd bij u in de buurt: 
 
- Maandag 9 maart 2020 – Grote Kerk, Raadhuisstraat 61 te Oosthuizen 
- Donderdag 12 maart 2020 – St. Jozef Vereniging, Sint Jozefstraat 2 te Volendam 
 
U kunt van 19.00 tot 20.00 uur terecht bij de medewerkers van Over Morgen die u op weg kunnen 
helpen in het ‘verzilveren van uw dak’. Wij verzoeken u zich van te voren voor één van deze 
bijeenkomsten aan te melden via: verzilveruwdak@overmorgen.nl 
 
Uw persoonlijke dakscan 
Wilt u nu alvast weten wat uw dak u kan opleveren? Doe dan de gratis dakscan via 
overmorgen.nl/verzilveruwdak. Hiermee krijgt u inzicht in het aantal panelen dat op uw dak past en de 
verschillende businesscases. Op basis hiervan kunt u ervoor kiezen om SDE+ subsidie op uw naam aan 
te laten vragen door Over Morgen. Na toekenning van de subsidie kunt u zelf aan de slag met de 
realisatie van zonnepanelen op uw dak. 
 
Meer informatie over SDE+ subsidie, zonnepanelen op uw dak en de mogelijke businesscases vindt u in 
de brochure op de website: overmorgen.nl/verzilveruwdak. Voor verdere informatie en vragen kunt u 
contact opnemen via verzilveruwdak@overmorgen.nl. 
 
 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, 
namens dezen, 

 
S.A. Steur, 
hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. 
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