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Voorgesteld besluit
vanuit de reservering Agenda 2030, onderdeel Zonoffensief Dordrecht, een krediet van totaal € 
200.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de 1e fase uitvoeringskosten voor 2022 en 2023;

de begroting dienovereenkomstig te wijzigen conform de begrotingswijziging met het nummer 
BWN 222025.

Raadsvoorstel
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Er is door uw raad in het kader van de Agenda 2030 een reservering gemaakt voor het programma 
Duurzame Stad waarin twee onderdelen zijn opgenomen namelijk  het zonoffensief en de 
verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Voor het onderdeel Zonoffensief is naast een reservering 
voor de realisatie van zonprojecten ook een reservering gemaakt voor de bijbehorende 
uitvoeringskosten. Voor de nadere uitwerking en de start van het Zonoffensief vragen wij u nu € 
200.000,- vanuit de reservering voor de uitvoeringskosten beschikbaar te stellen.

Voor de uitvoering van de agenda 2030 besluit de raad over de programma's en bijbehorende 
reserveringen, het college werkt  concrete investeringsvoorstellen uit. Zoals aangegeven in de brief 
InProces BBV: 2021-0054583.

Wat is het doel?
Met het Zonoffensief geven wij uitvoering aan de doelstellingen uit de RES 1.0 om in 2030 
regionaal 0,37 Twh aan hernieuwbare energie op te wekken en dragen wij bij aan de vermindering 
van de CO2 uitstoot, verbetering van de luchtkwaliteit en het terugdringen van energielasten van 
zowel bedrijven als inwoners. 

Uit de inventarisatie potentie zonne-energie gemeente Dordrecht (2020) is gebleken dat er, er van 
uitgaande dat 50% van het dakoppervlak van Dordrecht geschikt is voor Zonnepanelen (PV), in 
potentie circa 45 Megawatt-piek (Mwp) aan zonne-energie is op te wekken op particuliere daken, 
20 Mwp op bezit van de woningcorporaties en circa 45 Mwp op commercieel en maatschappelijk 
vastgoed. Daarnaast kijken we binnen de kaders zoals vastgesteld in de RES 1.0 naar de 
aanvullende mogelijkheden voor opwek van zonne-energie.

Het zonoffensief geeft daarmee ook expliciet invulling aan het beleid om duurzame energie met 
name via zon op dak en binnen de verstedelijkingscontour te realiseren om o.a. het buitengebied 
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zo groen mogelijk te houden. Aanvullend kunnen er interessante rendementen behaald worden met 
de investering in duurzame opwek via zon. Deze opbrengsten kunnen direct ten goede komen aan 
inwoners en ondernemers (bij zelf investeren) of met lokale regie, indirect ten gunste van 
Dordrecht en zijn inwoners en/of ondernemers komen via bijvoorbeeld participatiemogelijkheden 
zoals we, onder regie van de Energiecoöperatie Dordrecht (ECD) eerder hebben opgezet bij de 
zonneparken Crayestein en Amstelwijck.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
Om met een het zonoffensief te kunnen starten moeten er een aantal zaken georganiseerd 
worden  Voor zon op daken moet een doelgroepaanpak worden uitgewerkt voor in ieder geval de 
volgende doelgroepen; MKB, VvE’s, Woningcorporaties en gemeentelijk/publiek vastgoed. 
Daarnaast moet er voor grondgebonden zon projecten een strategie en aanpak worden uitgewerkt 
waarbij potentiele locaties specifieker op haalbaarheid worden onderzocht om bij gebleken 
geschiktheid mogelijk als businesscase verder uitgewerkt te worden.

Om de benodigde aanpakken en strategie uit te werken en vervolgens ook om te zetten in 
projectvoorstellen en/of businesscases is specifieke (technische en financiële) kennis vereist, 
kennis die slechts ten dele voorhanden is binnen de gemeente. De Energie Coöperatie Dordrecht 
(ECD) is door de gemeente en HVC gezamenlijk opgericht om de beoogde energietransitie te 
versnellen en beschikt wel over kennis en ervaring op dit terrein. De ECD heeft hiervoor ook een 
plan van aanpak opgesteld. Gezien de omvang van het beoogde zonoffensief en de 
werkzaamheden die daarbij horen zal er, binnen de ECD, een projectmanager moeten worden 
aangesteld die in opdracht van de gemeente, de gewenste versnelling op het gebied van zonne-
energie te bewerkstelligen.

De gevraagde middelen zullen dan ook worden ingezet om voor de jaren 2022 en 2023 een 
projectmanager aan te stellen die als taak heeft om de aanpakken uit te werken,  businesscases op 
te stellen voor kansrijke projectlocaties en zon-projecten te realiseren. De verdeling van het 
gevraagde budget over de jaren '22 en '23 zal grofweg een gelijk deel zijn. In 2022 wordt het 
budget ingezet voor werving van een projectmanager (de voorbereiding daarvan is reeds gestart), 
opstartkosten, aanschaf instrumenten  en communicatie. In 2023 zal het budget voornamelijk 
ingezet worden voor de werkzaamheden van de projectmanager en communicatie. Eventueel 
restbudget over 2022 zal doorgeschoven worden en ingezet in 2023.

De ECD heeft hiervoor reeds een plan van aanpak opgesteld waarin, zoals gevraagd, een doelgroep 
aanpak wordt ontwikkeld voor MKB, VvE's, corporaties en gemeentelijk-/publiek vastgoed. 
Daarnaast zal er nader verkend worden welke locaties binnen de verstedelijkingscontour 
daadwerkelijk kansrijk zijn om deze vervolgens uit te werken tot businesscases. Enkele 
voorbeelden hiervan die op korte termijn nader bekeken zullen worden zijn Leerpark, het 
ziekenhuis en ook de kiltunnel. De ECD zal in het traject samenwerking opzoeken met verschillende 
(lokale) partners.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Niet van toepassing.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
Niet van toepassing.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
1. Reserveringen Agenda Dordrecht 2030

2. De Regionale Energiestrategie (RES 1.0)

Hoe wordt dit betaald?
Als onderdeel van de Agenda Dordrecht 2030 is € 5 miljoen gereserveerd voor het zonneoffensief. 
Middels de bijgevoegde begrotingswijziging onttrekken we voor dit plan van aanpak € 200.000,- 
vanuit de reserve Zonne energie. Hierna is er nog € 4,8 miljoen beschikbaar in deze reserve om de 
verdere uitvoering van het zonneoffensief vorm te geven. Voor 2022 en 2023 is per jaar € 
100.000,- begroot conform de eerder toegelichte inzet per jaar.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
De ECD zal de opdracht worden verstrekt om conform het opgestelde plan van aanpak invulling en 
uitvoering te gaan geven aan fase 1 van het zonoffensief Dordrecht.
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 31 mei 2022  inzake 
Budget zonoffensief Dordrecht fase 1;

gelet op artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet; 

b e s l u i t :

vanuit de reservering Agenda 2030, onderdeel Zonoffensief Dordrecht, een krediet van totaal € 
200.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de 1e fase uitvoeringskosten voor 2022 en 2023;

de begroting dienovereenkomstig te wijzigen conform de begrotingswijziging met het nummer 
BWN 222025.

Aldus besloten in de vergadering van
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