Agrarische ondernemers beschikken over grote oppervlakten onbenut dak, gemiddeld wordt met 30% van
het totale dakoppervlak duurzame zonne-energie opgewekt. In het kader van de Regionale Energie Strategie
(RES) is het benutten van deze daken een belangrijke eerste stap. LTO Noord is dé belangenorganisatie voor
boeren en tuinders en kan gemeenten ondersteunen in het realiseren van de energiedoelstellingen. Maar
wat is ons geheim?

Context

Onze aanpak

Zonne-energie op het dak
opwekken heeft de interesse van
agrarische ondernemers. Het
verdienmodel, met een
terugverdientijd van 5 tot 8 jaar
gemiddeld, is stabiel en
beproefd.

LTO Noord heeft een unieke
gebiedsaanpak ontwikkeld die constant
wordt verfijnd. Hoe ziet de aanpak
eruit:

In vele regio’s loopt het
energienet vol waardoor
verzwaren van de aansluiting in
veel gevallen langer duurt dan 36
maanden. Met bijkomende
kosten voor verzwaring tot aan
€100.000 per locatie.
De beperkingen van de
netinfrastructuur zorgen voor
lange doorlooptijden en
verminderde interesse. Het is
daarom noodzakelijk om op
gebiedsniveau de agrarische
ondernemers te ontzorgen, waar
ook de netbeheerder baat bij
heeft.

1. We organiseren
informatieavonden met
verschillende gebiedspartners over
zonnepanelen, financiering en de
mogelijkheden op het
elektriciteitsnetwerk en maken
ondernemers enthousiast een
bijdrage te leveren aan de transitie
2. De ondernemer krijgt een
onafhankelijk advies gericht op de
bedrijfsspecifieke situatie van de
ondernemer. Dit bestaat uit een
bedrijfsbezoek en een persoonlijke
energiescan. Duidelijk en helder
om te besluiten over te gaan tot
realisatie.
3. Bundeling van onafhankelijke
adviezen om op gebiedsniveau
zoeken naar slimme oplossingen in
het elektriciteitsnet in nauwe
samenwerking met de
netwerkbeheerder om kosten en
doorlooptijd te minimaliseren.

Doe mee!
Bent u dé gemeente met
ambitieuze energiedoelstellingen?

Kom dan met ons in gesprek voor
het bespreken van de
mogelijkheden. Neem contact op
met Erwin Haveman via
ehaveman@ltonoord.nl.

Resultaat
Vanwege de onafhankelijke positie en brede netwerk hebben agrarische ondernemers
vertrouwen in deze aanpak. Met de zonnepanelen kunnen agrarische ondernemers
verduurzamen op een economisch rendabelere manier. In de eerste gemeente, Kaag en
Braassem (ZH), resulteerde dit in een gemiddelde terugverdientijd van 6,2 jaar voor
kleinverbruikers en zijn de eerste SDE+ aanvragen gedaan!

