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Zonnepanelen 
vliegen deur uit
Inwoners van Eijsden-Margraten stappen 
massaal over op zonne-energie. De vraag 
naar zonnepanelen is zo groot dat de gemeente 
het beschikbare budget fors moet oprekken.

EIJSDEN-MARGRATEN

D
EIJSDEN-MARGRATEN
DOOR RENÉ WILLEMS

D e belangstelling voor
kant-en-klare zonne-
panelen is in Eijsden-
Margraten zo groot
dat de gemeente het

beschikbare budget al na drie
maanden met een miljoen euro
moet verhogen. Wethouder John 
Willems (PGM-E) van energie is 
‘zielsgelukkig’ met die onverwacht
grote belangstelling.
Inwoners van Eijsden-Margraten
kunnen via de gemeente zonne-
panelen aanschaffen. Zij worden
daarbij volledig ‘ontzorgd’, zoals de
gemeente dat omschrijft: alles
wordt voor hen geregeld. Voor in-
stallatie en onderhoud zorgt Volta 
Limburg, waarmee de gemeente 
eerder dit jaar een contract heeft 
gesloten.

RentetariefRentetarief
In eerste instantie heeft de gemeen-
te voor dat project 1,6 miljoen euro 
uitgetrokken. Inwoners die in zee 
gaan met de gemeente, kunnen het
bedrag dat zij nodig hebben tegen 
een zeer laag tarief lenen. De pro-

vincie kent eenzelfde regeling, maar
die vraagt meer rente. 
Willems had verwacht dat hij met 
het beschikbare budget van 1,6 mil-
joen euro zo’n driehonderd gezin-
nen uit Eijsden-Margraten zou kun-
nen helpen. De wethouder ging 
daarbij uit van een gemiddelde in-
vestering van vijfduizend euro per 
woning.  
Nog geen maand na de start van het
project had de gemeente echter al
ruim een miljoen euro verbruikt. 
Dat had twee redenen: het aantal 
aanvragen overtrof de stoutste ver-
wachtingen. Vorige week werd
symbolisch de honderdste woning 
in de gemeente – een huis aan De
Erk in Margraten – voorzien van 
zonnepanelen.

Verrassend is echter ook dat de
meeste mensen meer zonnepanelen
op hun dak willen dan de gemeente 
vooraf had ingeschat. De gemiddel-
de investering per woning bedraagt
niet vijfduizend euro, zoals was ver-
wacht, maar ruim zevenduizend
euro. Daardoor is de beschikbare
pot uiteraard sneller leeg.
Omdat wethouder Willems ver-
wacht dat het geld op deze manier al
vlug op is – hij rekent erop dat de ge-
meente voor het einde van de zomer
door het budget heen is –  heeft hij de
gemeenteraad gevraagd  het budget
met een miljoen euro extra te verho-
gen naar 2,6 miljoen. Hij verwacht 
dat hij ook dat geld tegen eenzelfde
lage rente kan uitlenen aan belang-
stellende inwoners.

OprekkenOprekken
De raadsfracties stemmen in met 
dat voorstel van de wethouder. De
partijen delen Willems’ enthousias-
me over de belangstelling onder de 
bevolking: „Als er nog meer interes-
se is, heb ik er geen moeite mee om
het budget verder op te rekken”, 
zegt PvdA’er Harry Fekkers.
Met het stimuleren van het gebruik
van zonnepanelen wil de gemeente 
Eijsden-Margraten een bijdrage le-
veren aan het milieu. Door het ge-
bruik van zonne-energie hoeven
uiteindelijk minder fossiele brand-
stoffen gebruikt te worden. De ge-
meente denkt ook nog aan een groot
zonnepark achter het station in 
Eijsden.

Als er nog meer 
interesse is, heb ik er 
geen moeite mee 
het budget verder 
op te rekken.
PvdA’er Harry Fekkers


