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Amersfoort, d.d. 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
 
Het klimaat is voor ons allen een grote bron van zorg. Vanuit de zorg om de verandering van het 
klimaat is er onder andere de maatschappelijke verantwoordelijkheid om op een duurzame en 
verantwoorde manier met onze energievoorziening om te gaan. Het gebruik van fossiele 
brandstoffen zullen we moeten afbouwen en we zullen op een andere wijze moeten voorzien in onze 
energiebehoefte. Daartoe heeft ook Nederland zich geconformeerd aan klimaatdoelen en de 
reductie van CO2. 
 
Eén van de manieren waarop we in staat zijn om op een duurzame manier te kunnen voorzien in 
onze energiebehoefte, is het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfspanden. 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 wij als bedrijfsleven en overheid deze brief 
aan u richten. 
 
Wij begrijpen dat de verzekerbaarheid van bedrijfspanden een complexe materie is. Zo zijn wij er ons 
van bewust dat een zonnestroominstallatie op het dak het risico voor een verzekeraar kan vergroten, 
als gevolg van een mogelijk hoger risico op brandgevaar en door de hogere verzekerde waarde van 
het pand. In veel gevallen heeft dit tot gevolg gehad dat panden praktisch onverzekerbaar werden. 
Om dit te verbeteren heeft de introductie van de Scope 12 regeling plaatsgevonden, wat een 
onafhankelijke inspectie op de kwaliteit van zonnestroominstallaties mogelijk maakt. Tevens is er een 
herzien landelijk keurmerk InstallQ wat een verzwaarde erkenningsregeling voor 
zonnestroominstallateurs is en minder risico op brandgevaar oplevert. Bovendien is er een richtlijn 
van de Nederlandse Brandweer over de veilige integratie van zonnestroomsystemen op daken en 
velden gekomen. Dit alles heeft echter nog niet geleid tot een soepeler houding vanuit uw leden. De 
verzekerbaarheid van enorme oppervlakten aan daken van bedrijfshallen waar zonnepanelen 
geplaatst kunnen worden, laat nog te wensen over. 
 
Dit baart ons zorgen omdat Nederland baat heeft bij een vlot en gestaag proces van het kunnen 
plaatsen van zonnepanelen op daken van bedrijfspanden. Ook omdat we hiermee voorkomen dat 
zonnepanelen in de schaarse (groene) ruimte geplaatst moeten worden, terwijl er heel veel vraag 
naar ruimte is vanuit verschillende geledingen in de samenleving. Wij verzoeken u dan ook om 
daadkracht waar het gaat om het mogelijk maken van een adequate verzekering van bedrijfspanden 
waar men voornemens is om zonnepanelen te plaatsen of het hierbij nu gaat om nieuwbouw dan wel 
bestaande bouw. We hebben elkaar nodig zowel de overheid, het bedrijfsleven, maar ook u als 
verzekeraars om de energietransitie mogelijk te maken. Elk vanuit onze eigen rol moeten we de 



 

 

plaatsing van deze panelen mogelijk kunnen maken. Nu is sprake van een impasse, omdat ondanks 
een aantal maatregelen nog steeds geen betere verzekerbaarheid van bedrijfspanden met 
zonnepanelen mogelijk is. Vandaar dit gezamenlijk appel van de regiogemeenten en het 
georganiseerde bedrijfsleven uit de Regio Amersfoort om te zorgen dat dit wel mogelijk gaat worden. 
Omdat wij dit als een landelijk probleem zien, zal een kopie van deze brief aan het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat worden gezonden. 
 
Wij spreken de verwachting uit dat het gezamenlijke signaal van overheid en bedrijfsleven in deze 
brief duidelijk is. Wij dringen op korte termijn aan op een verbetering van de mogelijkheden tot 
verzekering van bedrijfspanden plaatsvindt. Nederland (en dus ook de Regio Amersfoort) heeft 
behoefte aan nieuwe energie, ook in dit proces. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Federatie Bedrijvenkringen Regio Amersfoort 
 
Regiobureau Amersfoort 
 
Gemeenten X, Y, Z 
 
Individuele bedrijven (Applied Medical, etc…) 
 
 
 
 
 


