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Dorpen kunnen in sterke mate bijdragen aan het verduurzamen van hun eigen omgeving. De mensen 

kennen elkaar en vinden het leuk samen iets voor elkaar te krijgen. Dat biedt bij uitstek kansen voor 

een gezamenlijk zonnepanelen project. Dorpsraden en -huizen zijn logische plekken om met zo’n 

initiatief te starten.  

Dak in de buurt 

Er zijn verschillende dorpen waar bewoners de handen ineen hebben geslagen om op het dak van 

het dorpshuis of bij een boer in de buurt samen een zonneproject te realiseren. Vaak wordt hiervan 

gebruik gemaakt van de postcoderoos regeling (deelnemers hoeven geen energiebelasting te betalen 

over de stroom die zij zelf opwekken).  

Dorpsinitiatief 

Zon op Nederland is ontstaan in zo’n dorpskern: Ransdorp, een van de dorpen in Landelijk Noord bij 

Amsterdam. 21 Huishoudens hebben daar het allereerste project gerealiseerd op de gymzaal naast 

het dorpshuis. Inmiddels hebben inwoners daar al 3 projecten samen gerealiseerd en staan projecten 

4, 5 en 6 in de steigers.  

Dorpen uit de omgeving hebben de handschoen opgepakt, wat geresulteerd heeft in Zon op Marken, 

Zon op Waterland, Zon op Markenbinnen, Zon op Nes a/d Amstel en vele andere grotere en kleinere 

plaatsen – in Noord-Holland, maar ook in andere provincies.   

Aanbod: Zon op Duurzaam Dorpen 

Zon op Nederland biedt aan om de dorpshuizen en -raden te helpen bij het opzetten van lokale 

coöperaties van buurtbewoners. Deze worden lid van coöperatie Zon op Nederland en krijgen 

ondersteuning bij het ontwikkelen en realiseren van postcoderoosprojecten. Zon op Nederland helpt 

ook bij het aanvragen van subsidie bij de gemeente of sponsoring van bijvoorbeeld de Rabobank.  

Stappenplan 

1. Initiatiefgroep maakt afspraken met Zon op Nederland  

2. Initiatiefgroep vormt een coöperatie  

3. Zon op Nederland helpt bij vinden geschikte locatie 

4. Lokale coöperatie samen met Zon op Nederland een plan van aanpak 

5. Samen wordt voorlichting en werving gedaan 

6. Samen wordt een installateur uitgezocht 

7. Zon op Nederland verzorgt alle juridische aspecten  

8. Zon op Nederland regelt alle organisatorische zaken (aanvraag netbeheer, belastingdienst, 

verzekering, energieleverancier, etc.) 

9. De hele administratie wordt uitgevoerd door Zon op Nederland 

Vergoeding 

Uiteraard kan dit niet gratis. Maar wel tegen zo laag mogelijke kosten en zo min mogelijk risico. Zon 

op Nederland krijgt een vaste vergoeding voor alle ondersteuning, die wordt betaald door de 

deelnemers (als onderdeel van de kosten per zonnepaneel), of door de gemeente of door een 

sponsor. Als er geen subsidie of sponsoring is, krijgt Zon op Nederland achteraf een vergoeding en 

alleen bij een succesvol project.  

Meer informatie of een project starten?  

Stuur een mail naar duurzamedorpen@zonopnederland.nl.  

Kijk ook eens op de website www.zonopnederland.nl voor inspirerende voorbeelden!  
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