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Geachte raads- en commissieleden,

Waarover gaat deze brief?
In onze vergadering van 29 oktober 2019 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: project 
'Gemeente zoekt dak'
In de gemeente zijn er veel (in potentie) geschikte bedrijfsdaken waarop nog geen zonnepanelen zijn 
geïnstalleerd en waarvan de eigenaar ook niet voornemens is dit zelf te doen. In de afgelopen maand is 
onderzocht welke dakeigenaren bereid zijn hun dak beschikbaar te stellen. Deze daken bieden de kans voor 
de gemeente om een bijdrage te leveren aan de energiedoelstellingen, de eigen organisatie te 
verduurzamen en een goed voorbeeld te geven.
De verwachting is dat op 30 oktober tussen de 7 en 10 dakeigenaren een intentieverklaring hebben 
getekend (capaciteit tussen 8.400 en 10.900 zonnepanelen).
Voorgesteld wordt voor deze daken vanuit de gemeente een SDE+ subsidie aan te vragen en de kosten 
daarvoor (€ 2.500) te dekken uit de programmagelden Duurzaamheid. Na toekenning van de SDE+-
subsidies kan onderzocht worden hoe en wie deze projecten tot uitvoering gaat brengen, zoals bijvoorbeeld 
energiecoöperatie Essenkracht.

Ons besluit
Wij hebben in die vergadering besloten:
1. In te stemmen met het aanvragen van subsidies op grond van de Stimuleringsregeling Duurzame 

Energie (SDE+) voor het installeren van zonnepanelen op bedrijfsdaken.
2. Na toekenning van de SDE+ verder te gaan met het project ‘gemeente zoekt dak’ door uitvoering te 

geven aan vervolgstappen, na verdere besluitvorming daarover.
3. U hierover te informeren via deze raadsbrief

Toelichting

Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl 



Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester


