
Milieu en duurzaamheid  

Eijsden-Margraten draagt haar steentje bij! 

De gemeente Eijsden-Margraten wil zich graag profileren als duurzame gemeente. Dit is niet 

alleen ingegeven door een beleidsmatige keuze doch tevens uit noodzaak. In de media wordt 

regelmatig de nodige aandacht besteed aan het bewuster omgaan met natuurlijke grondstoffen 

en ontlasting van onze aarde.  

 

De overheid heeft in 2013 het energieakkoord ondertekend. Hierin staan doelstellingen opgenomen 

om op het gebied van energievoorziening besparingen en verduurzamingen door te voeren. 

Van gemeentewege proberen we ons steentje hieraan bij te dragen. Diverse projecten worden 

uitgevoerd of zijn in voorbereiding. 

Denk hierbij aan: 

 de aanschaf van elektrische auto’s en fietsen voor dienstreizen voor personeel; 

 de aanwezigheid van 150 zonnepanelen op het gemeentehuis, dat voorzien is van een 

energielabel A; 

 de realisering van verspreid over de gemeente bestaande oplaadpunten voor elektrische 

auto’s; 

 de verduurzaming van de energiebehoefte voor de rioolgemalen door de aanleg van 

zonnepanelen op het dak van de multifunctionele accommodatie Margraten; 

 een versnelde vervanging van de bestaande openbare verlichting door LED; 

 de uitvoering van het project ‘Zorgeloos Zonnepanelen’; 

 de verduurzaming van de overige gemeentelijke gebouwen, waarbij met name gedacht moet 

worden aan verenigingslokalen; 

 een verduurzaming van de energievoorziening van het Ursulinenconvent en gemeentelijk 

zwembad. 

 

Het zonnepanelenproject is begin 2016 met voortvarendheid opgepakt en is door vele inwoners met 

enthousiasme ontvangen. Van gemeentewege is een goedkope financieringsregeling beschikbaar 

gesteld van in totaal € 2,6 mln. 

Het project zal zeker nog in 2017 worden voortgezet. Eigenaars van woningen, buurthuizen, scholen 

en verenigingslokalen binnen deze gemeente, mits sprake is van een kleinverbruikersaansluiting  

(max 3x80 amp) kunnen deelnemen aan het project. Het aanbrengen van de pv-installatie alsook het 

beheer gedurende 15 jaren is gegund aan Volta Limburg. 

 

Het project kenmerkt zich door: 

 een volledige ontzorging van de deelnemer gedurende 15 jaren; 

 voor de financiering van de installatie alsook beheer  kan gebruik worden gemaakt van een 

aantrekkelijk leenstelsel dat van gemeentewege beschikbaar is gesteld; 

 de panelen worden direct eigendom van de deelnemer; 

 de deelnemer betaalt maandelijks gedurende 15 jaren een aflossingsbedrag (volledige 

aflossing is tijdens de periode boetevrij mogelijk); 

 van gemeentewege wordt gezorgd dat een deelnemer aan het begin van het traject zijn 

volledige btw bij de fiscus wordt teruggevorderd. 

 

Wilt u ook een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld? 

Dat kan, door deel te nemen aan het project Zorgeloos Zonnepanelen van de gemeente Eijsden-

Margraten! Door zonnepanelen op het dak van uw woning of bedrijfspand te plaatsen kunt u op 

eenvoudige wijze zelf energie opwekken. Als deelnemer aan dit zonnepanelenproject wordt u volledig 

ontzorgd. U maakt minder energiekosten én levert een positieve bijdrage aan het milieu. Een win-win 



situatie dus. Door nu zorgvuldig om te gaan met onze natuur kunt u kosten besparen en ervoor zorgen 

dat ook toekomstige generaties hier prettig kunnen wonen, leven en ondernemen.  

Doe de Zonnepanelen check via www.voltalimburg.nl/eijsden-margraten. 
In vijf simpele stappen ziet u of uw pand geschikt is voor zonnepanelen en kunt 
u gratis en vrijblijvend advies ontvangen. 

Meer informatie over het project Zorgeloos Zonnepanelen gemeente 
Eijsden-Margraten vindt u op www.eijsden-margraten.nl > Alles voor inwoners 
> Bouwen en verbouwen > Zorgeloos Zonnepanelen.   
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