
              

 

Hoogland, 5-4-2022 

     

Noodkreet van energiecoöperatie Zon op Hoogland 

 

Aan het college van B&W te Amersfoort en alle fracties van de gemeenteraad, 

 

Al ruim een jaar proberen het bestuur van Zon op Hoogland en een werkgroep van 
bewoners van Hof der Toekomst toegang en/of contact te krijgen met de Alliantie over de 
mogelijke plaatsing van zonnepanelen. Tot op heden is het om onduidelijke redenen 
onmogelijk gebleken om daarover met de Alliantie echt in gesprek te treden. Aangezien de 
gemeente Amersfoort jaarlijks afspraken maakt met woningcorporaties, doen wij een 
dringend beroep op het gemeentebestuur om de Alliantie in ieder geval te bewegen om 
initiatieven, zoals die van Zon op Hoogland en de bewoners van de Hof der Toekomst, 
serieus te nemen en met hen in contact te treden. 

Zon op Hoogland (ZoH) is een energiecoöperatie (met 48 Amersfoortse leden),  die ruim 400 
zonnepanelen heeft geplaatst op het dak van geitenboerderij Breevoort in de polder van 
Hoogland. Op deze manier dragen Amersfoortse bewoners, die geen zonnepanelen kunnen 
plaatsen op hun dak,  toch bij aan een duurzaam Amersfoort. Het bestuur van ZoH ontzorgt, 
geheel gratis, de leden van de coöperatie door alle werkzaamheden voor hen te regelen 
samen met Zon op Nederland/Energie Samen en de installateurs van de zonnepanelen. Zie 
voor meer informatie over ZoH: www.zonophoogland.nl  In Leiden heeft de gemeente 
onlangs een Green Deal afgesloten met Zon op Leiden, waarbij is afgesproken dat de 
gemeente vijf jaar lang  grote daken ter beschikking stelt aan de energiecoöperatie Zon op 
Leiden (zie de bijlage). 

Het bestuur van Zon op Hoogland is al ruim een jaar tevergeefs op zoek naar grote daken om 
meer zonnepanelen te plaatsen. Wij hebben scholenkoepels, ondernemers, boerderijen, 
gemeente en particulieren benaderd. Toch blijken er steeds weer allerlei haken en ogen aan 
de plaatsing van zonnepanelen te zitten, zoals de starre houding van bijvoorbeeld de 
Alliantie. Alle politieke partijen in Amersfoort hebben onlangs laten weten dat er allereerst 
veel meer zonnepanelen op de daken geplaatst moeten worden in Amersfoort. 

Daarom doen  we deze noodkreet uit. Wij zijn er klaar voor, ook de bewoners van 
Amersfoort zijn er klaar voor, maar er gebeurt helaas veel te weinig. Wij vragen het 
gemeentebestuur om actie te ondernemen en bij woningbouwcorporaties en andere 



instellingen en organisaties, bouwbedrijven, scholenkoepels en sportorganisaties aan te 
dringen om dit soort initiatieven ook echt te steunen en in gesprek te gaan met de 
initiatiefnemers. Ook zijn wij klaar voor een greendeal zoals in Leiden!  

 

Namens het bestuur van Zon op Hoogland 

Jan Bijvank 

Voorzitter Zon op Hoogland  email: info@zonophoogland.nl      

 

Bijlage: 

Zon op Leiden en gemeente Leiden sluiten Green 
Deal: Meer ruimte voor collectieve zonnepanelen 
06  

 

Om de lokale energietransitie te versnellen hebben het burgerinitiatief Zon op 
Leiden en gemeente Leiden de Green Deal “Meer collectieve zon op Leiden” 
gesloten. Hiermee spreken zij af dat de gemeente de komende 5 jaar, 5 daken 
beschikbaar stelt aan Zon op Leiden.  

 De Green Deal “Meer collectieve zon op Leiden” heeft als doel om grote zonnedaken te 
realiseren. De zonnepanelen kunnen gekocht worden door de Leidenaren die zelf geen ruimte 
(meer) hebben om zonnepanelen te plaatsen. De gemeente stelt aan Zon op Leiden de komende 
5 jaar 5 daken beschikbaar. Zon op Leiden spant zich in om nog eens 5 extra daken te verwerven. 

Wethouder Fleur Spijker (duurzame verstedelijking) tekende samen met Jeroen Schrama 
namens Zon op Leiden de overeenkomst. Wethouder Spijker: “Als gemeente vinden we het 
belangrijk dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van de energie van de zon. Deze 
Green Deal maakt straks 10 zonnedaken mogelijk. Dat betekent dat nog meer Leidenaren die zelf 
geen panelen op hun dak kunnen leggen, kunnen kiezen voor schone stroom. Fantastisch!” 

Het eerste dak van deze Green Deal komt op het pand de Arcade op de Octavialaan 61 in 
Roomburg. Dit is het tweede dak dat de gemeente beschikbaar stelt aan Zon op Leiden voor het 
ontwikkelen van een collectief zonnedak. Het eerste zonnedak van Zon op Leiden ligt sinds 
november 2018 op sporthal Houtkwartier. Jeroen Schrama (Zon op Leiden): “Met de Green Deal 
kunnen we meer enthousiaste Leidenaren laten meedoen, hopelijk ondernemers inspireren om 
ook hun dak aan te bieden, zodat we gezamenlijk de stad laten bruisen van de lokale energie!” 

Zelf energie opwekken is één van de pijlers onder de energietransitie. Het gebruik van natuurlijke 
energiebronnen draagt bij aan het energiezuinig maken van de stad. En samen met het omschakelen 
naar duurzame warmtebronnen zorgen we er op die manier voor dat we in  


