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Antwoord op motie betreffende groepsaankoop zonne-panelen 

Steenbergen; 23 augustus 2012 

Aan de Raad, 

In de raadsvergadering van 21 juni 2012 is de motie over de groepsaankoop van zonnepanelen 
aangenomen. 
Hierbij werd het college opgedragen: 

Kort te onderzoeken of inzet van groepsaankoop zonnepanelen door middel van een 
veilingsysteem, in de gemeente Steenbergen voor haar inwoners uitvoerbaar is; 
De raad in september 2012 te informeren over de uitkomst van het onderzoek. 

Uit onderzoek is het volgende gebleken: 
De groepsaankoop zonnepanelen door middel van een veilingsysteem is niet uitvoerbaar voor 
slechts één gemeente. Om voldoende vraag te creëren, dus om een scherpe prijs te krijgen, 
moet samengewerkt worden met (veel) andere gemeenten. Dit is gebleken uit navraag bij de 
gemeente Haarlem die samen met 18 andere gemeenten een groepsaankoop heeft geregeld met 
een veilingbedrijf; 
De Regio West-Brabant wil een grootschalig, regionaal zonnepanelenproject voor particulieren, 
gemeenten en andere organisaties in West-Brabant uitvoeren; 
Dit project heeft als doel dat middels een (Europese) aanbesteding één marktpartij mede namens 
de regio, scherp geprijsde PV-systemen onder de aandacht brengt, verkoopt en realiseert; 
De gemeente biedt - zoals in de motie verwoord - hulp bij het geven van bekendheid aan de 
mogelijkheid om in te schrijven voor de gezamenlijke inkoop; 
In september 2012 zal binnen de Regio West-Brabant worden geïnventariseerd hoeveel 
gemeenten aan dit regionale zonnepanelenproject willen deelnemen. Vermoedelijk zal het een 
groot aantal gemeenten zijn. Onze gemeente zal - gezien de motie ~ zeker te kennen geven te 
willen participeren; 
De voorlopige planning is dat de aanbestedingsprocedure in februari 2013 zal zijn afgerond en 
gestart kan worden met de wervingsfase (wervingscampagne door winnende partij en 
gemeenten). De panelen zouden dan vanaf april 2013 op de daken kunnen worden gelegd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 

J.M.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Bolten 


