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Inleiding 
Nederland kent een fors dakvlak dat mogelijk geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen.
Dit is ook in de regio Amersfoort het geval en wordt door zowel de regiogemeenten als het 
bedrijfsleven als een kans gezien. In de praktijk is het plaatsen van zonnepanelen 
weerbarstiger en worden er minder op daken van gebouwen gerealiseerd dan wenselijk is. Een 
van de zaken die een rol speelt, is de verzekerbaarheid van bedrijfspanden. Het is daarom dat 
het bedrijfsleven samen met de overheid een brief richten aan het verbond van verzekeraars.

Centrale vraag 
Bent u bereid deze brief mede namens de gemeente Woudenberg te laten verzenden.

Beoogd resultaat 
Meer mogelijkheden voor zonnepanelen op daken.
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Argumenten 
Zie inhoud van de bijgevoegde brief.

Duurzaamheid en Inclusie 
Zon op dak draagt bij aan meer groene energie.

Maatschappelijke participatie 
Deze brief wordt mede namens de bedrijvenfederatie verzonden, waar ook Bedrijvenkring 
Scherpenzeel Woudenberg deel van uitmaakt.

Coronavirus 

Beoogd resultaat 
Goede verzekeringsmogelijkheden voor panden met zonnepanelen op daken.

Financiële consequenties 

Aanpak/uüvoe¿ng 
Bij akkoord zal de brief door het Regiobureau Amersfoort worden verzonden onder vermelding 
van gemeente Woudenberg.

Conclusie 
U wordt geadviseerd deze mede namens Woudenberg te laten verzenden 

Communicatie 

Bijlage(n)
Concept brandbrief aan verzekeraars 
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