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De zonatlas laat huiseigenaren binnen uw gemeente in één oogopslag zien of 
hun dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van 
zonne-energie. Ook kunnen zij door middel van een eenvoudige rekenmodule 
snel uitrekenen, wat de investering hen zal opleveren. Door diverse (lokale) 
collectieve inkoopacties van de afgelopen jaren, is de prijs van zonnepanelen flink 
gedaald, hierdoor zijn zonnepanelen een buitengewoon rendabele investering 
voor particulieren geworden. Met de zonatlas krijgen particulieren het inzicht in 
hun eigen  potentieel. Deelname aan een collectieve inkoopactie wordt voor hen 
daardoor heel eenvoudig. Omdat de zonatlas in kaart brengt hoeveel zonne-
energie op de daken in uw gemeente opgewekt kan worden, kunt u als gemeente 
op basis hiervan ook zelf een collectieve inkoopactie initiëren of ondersteunen. 
De zonatlas is hét instrument om het potentieel aan zonne-energie binnen uw 
gemeente te gaan benutten. 

Wat is een zonatlas?

De zonatlas registreert voor elk dakvlak en elk gebouw binnen uw gemeente 
(of regio) de geschiktheid voor de winning van zonne-energie. De atlas kan 
worden gemaakt voor stadsdelen, kleinere of grotere gemeenten of regio’s. 
Betrouwbare weerdata, invallende zonnestraling en de mate van schaduw zijn 
in de zonatlas gebundeld en vertaald naar terugverdientijd van de investering 
in zonnepanelen. 

Stimulans voor de economie

Voor de installatiebedrijven binnen uw gemeente kan dit veel nieuwe 
opdrachten genereren. Consumenten beschikken over een onafhankelijke 
informatiebron op basis waarvan installatiebedrijven heldere en concurrerende 
offertes kunnen maken. De lokale markt krijgt hierdoor een stimulans en naar 
verwachting groeit hierdoor de lokale (duurzame) economie en komen er 
lokaal groene banen bij. De winst uit zonne-energie verhoogt op termijn ook 
de koopkracht van de eigenaren van de zonnepanelen, wat ook ten goede 
komt aan de lokale economie.

Een schoon milieu

Met het besparen van energie door isolatie van gebouwen kunnen particuliere 
huiseigenaren het snelst meters maken in de reductie van de uitstoot van 
broeikasgassen en een forse bijdrage leveren aan de doelstellingen van uw 
lokale klimaatbeleid. Tegelijkertijd heeft u uw inwoners nodig om de overstap 
te maken naar een duurzame energievoorziening. De zonatlas brengt in 
kaart welke bijdrage dakeigenaren in uw gemeente kunnen leveren aan het 
opwekken van duurzame energie in uw gemeente. Door zelf zonne-energie 
op te wekken zetten zij een belangrijke stap in de transitie naar een duurzame 
energievoorziening. 

Informatie multifunctioneel inzetbaar

De zonatlas is voor meerdere doelen inzetbaar: als instrument voor het
stimuleren van zonne-energieopwekking op de daken in een gemeente maar
biedt ook mogelijkheden om na te gaan welk aandeel het opwekken van
zonne-energie kan hebben in het behalen van klimaatdoelstellingen van
uw gemeente. Ook kan de zonatlas inzicht verschaffen in de prognose voor
elektriciteitsnetplanning.

Waarom een zonatlas?
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