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Onderwerp: Raadinformatiebrief stand van zaken energietransitie 

Geachte raad, 

Wij willen u kort informeren over: 

1. Stand van zaken project Zorgeloos Zonnepanelen 

2. Stand van zaken project PlusjeHuis 

Zorgeloos Zonnepanelen 

Onlangs is besloten om het project Zorgeloos Zonnepanelen opnieuw aan te besteden. 

Met de huidige provider Volta hebben wij een raamovereenkomst wat betekent dat de 

overeenkomst eindig is. Na vier jaar moet volgens de aanbestedingswet opnieuw 

aanbesteed worden. Momenteel bereiden wij een nieuwe Europese aanbesteding voor 

.en verwachten wij in het najaar de nieuwe provider te kunnen gunnen. Tot die tijd blijft de 

huidige provider voor de gemeente Eijsden-Margraten zonnepanelen leveren. 

Op 15 december 2020 is met uw raad afgesproken de prijsverschillen tussen offertes 

conform het Zorgeloos Zonnepanelen project en offertes van marktpartijen te 

onderzoeken. In overleg met Volta zijn wij tot de volgende conclusies gekomen: 

- _ Het grootste gedeelte van verschil in offertes heeft te maken met de lineaire 

opbouw van de installatieprijzen volgens Zorgeloos zonnepanelen. Bij de 

aanbesteding in 2015 is een inschrijfprijs gemaakt in WP (Wattpiek). Het aantal 

Wp (vermogen) van een zonnepaneel vermenigvuldigd met de inschrijfprijs 

bepaalde de prijs per paneel. Deze prijsopbouw is lineair: een installatie van 12 

panelen kost hetzelfde als 2 individuele installaties van 6 panelen, een installatie 

van 24 panelen kost hetzelfde als 4 individuele installaties van 6 panelen. Dit 

maakt dat in de vergelijking de prijs voor hetzelfde aantal en type zonnepanelen 

bij Zorgeloos Zonnepanelen duurder uitvalt dan bij marktpartijen; 

- _ Daarnaast wordt bij Zorgeloos Zonnepanelen met een "gemiddelde" 

installatieprijs gerekend. Er wordt geen verschil gemaakt in bv. platte of schuine 

daken, het aantal meter kabel naar de meterkast, ect. Bij marktpartijen wordt wel 

deze nuancering aangebracht; 

- _ Bij Zorgeloos Zonnepanelen wordt in het kader van ontzorging een 

onderhoudsvergoeding ad € 1552,- (15 jaar / € 103,48) meegerekend. Jaarlijks 
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wordt het hele systeem onderhouden en calamiteiten worden per direct 

verholpen; 

- _ Bij Zorgeloos Zonnepanelen wordt € 150,- voor het aanpassen van de meterkast 

gerekend; 

- _ Bij Zorgeloos Zonnepanelen worden administratiekosten gerekend ad € 195,- 

Afgelopen jaren is het vermogen van zonnepanelen gestegen, terwijl de Wp-prijs is 

gedaald. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich de komende jaren verder doorzet. 

Omdat de oorspronkelijke panelen die aanbesteed waren tijdens de inschrijving niet meer 

verkrijgbaar waren, zijn eerder al zwaardere panelen (met meer vermogen) aan dezelfde 

paneelprijs aangeboden. De burger ontvangt nu voor de paneelprijs uit 2015 meer 

vermogen, en wekt daarmee ook meer kWh 

per jaar op. 

Het kan natuurlijk niet zo zijn dat ons project uit de pas loopt met de markt. Het stuk 

ontzorging mag iets kosten, maar de panelen moeten marktconform worden 

aangeboden. 

Dit is ook door Volta onderkend en vandaar dat er korting wordt toegepast, zodat een 

aanbieding volgens Zorgeloos Zonnepanelen in de pas loopt met de markt. 

Volta heeft inmiddels de format van hun offerte aangepast. Hierdoor zijn offertes beter te 

begrijpen en beter te vergelijken. 

Bij de noodzakelijke nieuwe aanbesteding zullen wij in het programma van eisen het 

marktconform aanbieden gedurende de looptijd van de nieuwe overeenkomst uiteraard 

afdwingen en waarborgen. 

PlusjeHi 

Conform het besluit van de raad om inwoners een breed pakket aan duurzaamheid 

maatregelen aan te bieden, hebben wij afgelopen jaar het project PlusjeHuis Europees 

aanbesteed. Volta Limburg heeft de economisch meest voordelige aanbieding gedaan. 

Samen met Volta werken we nu aan het opstarten van PlusjeHuis (communicatie, 

organiseren van bijeenkomsten enz.). De beperkingen i.v.m. de coronabestrijding maken 

dat we vooralsnog alles digitaal moeten oppakken. Wij streven ernaar de 

informatiebijeenkomsten weer fysiek te organiseren, zodra dit mogelijk is. 

Met PlusjeHuis krijgen particulieren de mogelijkheid om via Volta hun woning te 

verduurzamen door keuzes te maken uit een breed pakket aan maatregelen, zoals: 

-Isolatie van vloer, gevel en dak; 

-HR++/triple glas; 

Ventilatie; 

-HR CV-(combi)ketel; 

-Zonnepanelen; 

-Zonneboiler; 

-Warmtepompen; 

-Waterzijdig inregelen Cv-installatie. 

Volta ontzorgt de bewoners van A tot Z, ofwel vanaf de initiatieffase tot en met de 

oplevering 
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Voor het koppelen van een gemeentelijke regeling aan PlusjeHuis moet de 

Duurzaamheidsverordening worden aangepast. Wij zijn voornemens u spoedig de 

geactualiseerde verordening voor te leggen. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 

Mari-An Gerits Dieudonné Akkermans 
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