Raalte Wil Zon!
Startdocument

1. Inleiding
Voor u ligt het startdocument van de Stichting Duurzaam Salland (SDS). Dit plan is de eerste stap in
het vervolgtraject van het project Raalte Wil Zon en geeft in grote lijnen aan hoe dit vervolgtraject
eruit zal gaan zien. Het geeft inzicht in de organisatie van het project en het kan u helpen uw verdere
keuze te bepalen waarbij we natuurlijk hopen dat u inderdaad gaat kiezen voor een 'zonnig 2012'.
Vóór 23 januari verwachten wij u meer gedetailleerde informatie over de uitvoer van het project te kunnen
geven. Dit gebeurt door middel van een projectplan en een informatieavond, te houden op maandag 30
januari 2012, waar dit plan gepresenteerd gaat worden. Wij willen u erop wijzen dat we nu echt van start
gaan en er keuzes gemaakt moeten worden door de deelnemers. Wij hebben ons tot doel gesteld om u in
2012 al te laten profiteren van de zonnepanelen! U bepaalt daarbij zelf wat u wilt en beslist meteen na het
offertetraject of u al dan niet deelneemt.

2. Doel van dit document
Het doel van dit startdocument is om na de toekenning van de subsidieaanvraag van de Provincie
Overijssel alle geïnteresseerde deelnemers te informeren over de rolverdeling van betrokken instanties
en de te nemen vervolgstappen.

3. Veranderende rol van Stichting Duurzaam Salland
SDS heeft destijds op verzoek van de initiatiefnemers voor u de subsidieaanvraag verzorgd en heeft
enkele voorbereidende werkzaamheden verricht. Ze gaat niet zelf de uitvoerfase trekken, omdat dit
strijdig is met haar doelstellingen. Om die reden is SDS nooit penvoerder geworden bij de
subsidieaanvraag en heeft zij gekozen voor een drietal penvoerders.
De Provincie heeft een aantal eisen gesteld waaraan moet worden voldaan om aanspraak te kunnen
maken op de subsidiegelden. De penvoerders dragen de verantwoordelijkheid om het gehele
subsidietraject tot een goed einde te brengen. In een samenspraak tussen SDS en de penvoerders is, om
voortgang in het project te houden, een projectgroep samengesteld. De projectgroep bestaat uit de
penvoerders, de initiatiefnemers en enkele deelnemers. De projectgroep zal de uitvoering van het
traject verzorgen en zij is tijdens de uitvoering van het project uw aanspreekpunt. Zoals met de
initiatiefnemers is afgesproken, ziet SDS toe op het vervolgtraject, de uitvoerfase en speelt daarbij een
controlerende rol t.a.v.:
- Het veiligstellen van de subsidie in overleg met een accountant;
- De keuzevrijheid van de deelnemers in installateur en apparatuur (er wordt in concurrentie
aangeboden);
- De keuzevrijheid van de deelnemers om zich op meerdere manieren van offertes te laten voorzien;
- Een goede vastlegging van argumenten met betrekking tot te nemen besluiten; en
- De borging van een goede prijs/kwaliteitverhouding.
Ze borgt dit door zitting te nemen in de projectgroep. Zo nodig kan er door de projectgroep
worden teruggevallen op de kennis, het netwerk en de expertise van SDS en op haar rol als
(arbitrerend ) toezichthouder.
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De projectgroep zal een projectplan samenstellen welke de vorm krijgt van een handleiding waarmee u in
uw keuzes wordt ondersteund. Voordat de informatiebijeenkomst zal plaatsvinden zult u het projectplan
ontvangen.

4. Initiatieven
SDS is in de afgelopen maanden benaderd door een verscheidenheid aan partijen (collega-stichtingen,
adviseurs, installateurs en leveranciers) die allen hun diensten hebben aangeboden ten behoeve van het
project Raalte Wil Zon. Steevast heeft SDS aan deze partijen duidelijk gemaakt dat de keuze ligt bij de
deelnemers en dat lokale ondernemers de kans moeten krijgen in concurrentie aan te kunnen bieden. Dit
laatste omdat het project een sterk lokaal karakter heeft. Er zijn meerdere initiatieven t.a.v. gezamenlijke
inkoop, waarvan SDS weet dat het mede-concurreren van lokale ondernemers in de plannen
meegenomen is. SDS omarmt deze initiatieven en heeft deze aan de projectgroep voorgelegd met het
verzoek deze initiatieven aan de deelnemers voor te leggen.
Naast de subsidieaanvraag heeft SDS, in samenwerking met één van bovengenoemde partijen, in het
voortraject een voorstel gedaan bij de gemeente Raalte voor versoepeling van de duurzaamheidslening
voor particulieren. Woensdag 30 november is ons door de gemeente medegedeeld dat zij met ons
voorstel instemmen. Sinds de publicatie (Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 29 november 2011) zijn er
nadere regels van kracht. Meer hierover in het spoedig te verschijnen projectplan dat zich expliciet richt
op de uitvoer. In het kort houdt deze versoepeling in dat, om in aanmerking te komen voor een
duurzaamheidslening, een 'energiescan' volstaat. Deze scan, uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven,
kijkt naar het energieverbruik van uw woning of bedrijfspand. Denk hierbij aan het opsporen van
'energieslurpers' of slecht geïsoleerde onderdelen van het pand. Het is niet meer nodig een formeel EPAadvies te overleggen, alvorens een duurzaamheidslening kan worden aangevraagd.
SDS is verheugd met deze steun van de gemeente en heeft de projectgroep gevraagd dit
initiatief als aanvullende mogelijkheid voor te leggen aan de deelnemers.
Deze initiatieven bieden enkele belangrijke voordelen waar u als deelnemer van kunt profiteren:
 Schaalvoordeel (door het gezamenlijk inkopen van materiaal)
 Lokaal karakter (werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door lokale partijen)
 Duurzaamheidslening (door de aangereikte werkwijzen wordt het verkrijgen van een
lening vereenvoudigd)

Hoogte van het subsidiebedrag
Er is een subsidie aangevraagd van 75 eurocent per Wp geïnstalleerd vermogen. U zult begrijpen dat, om
deze subsidie te kunnen vaststellen, de provincie om bepaalde gegevens vraagt. Deze gegevens zullen
bovendien moeten worden gecontroleerd door een accountant. U zult begrijpen dat wij deze en andere
begrootte kosten, naar rato zullen verdelen over de deelnemers. Wij zullen u zo spoedig mogelijk over
deze kosten op de hoogte stellen en duidelijkheid verschaffen over de uiteindelijk voor u netto
beschikbare subsidie.

5. Privacy
SDS is altijd de partij geweest waar vanuit met u is gecommuniceerd. U hebt haar uw gegevens ter
beschikking gesteld. Echter, SDS wil het project voor uitvoering overdragen aan de projectgroep. Daarom
vraagt SDS u bij deze toestemming om uw gegevens vrij te kunnen geven aan:
 De projectgroep
 De door u gekozen marktpartijen voor levering en installatie van zonnepanelen (voor zover wij deze
aan u hebben voorgesteld).

Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit per ommegaand doch uiterlijk voor 15 januari 2012
kenbaar maken aan SDS via een email (stichting@duurzaamsalland.nl) of per post:
Stichting Duurzaam Salland
Stobbenbroekerweg 16A
8101 NT Raalte
Indien u in deze fase afziet om verder geïnformeerd te worden over de mogelijkheden (bijvoorbeeld
omdat u al een opdracht aan een installateur heeft gegeven) of wil afzien van het gebruikmaken van
de toegezegde subsidie, dan willen wij u tevens vragen dit op bovengenoemde wijze kenbaar te maken
aan SDS voor 15 januari 2012.

6. T ijdschema
Om u enig inzicht te geven in een tijdslijn, ziet u onderstaand een conceptvoorstel voor het te
bewandelen tijdschema:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Installatie projectgroep
Kennisgeving m.b.t. informatiebijeenkomst
Versturen projectplan
Informatiebijeenkomst
Definitieve keuze deelnemers
Start offertetraject
Start uitvoerfase
Einde uitvoerfase
Controle en afronding subsidie

begin januari 2012
januari 2012
januari 2012
30 januari 2012
februari 2012
februari 2012
maart 2012
september 2012
oktober 2012

Uiteraard wordt de definitieve planning u meegestuurd met het projectplan.

