
 

Utrecht, 22 september 2022 
 
Geachte heer/mevrouw, 

Middels deze zienswijze reageert Holland Solar, de branchevereniging van de Nederlandse 

zonne-energiesector, op de door de Ministers in consultatie gebrachte wijziging van de 

Omgevingsregeling.  

Holland Solar is positief over het voornemen van de Ministeries van Economische Zaken en 

Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de maatregelenlijst om invulling te 

geven aan de verplichting tot verduurzaming van het energiegebruik te actualiseren en is blij 

met de mogelijkheid om een zienswijze in te kunnen dienen.  

Allereerst is Holland Solar positief over het voornemen om zonnestroom systemen mee te 

nemen in deze regeling en dat gebouweigenaren door middel van het plaatsen van 

zonnepanelen invulling kunnen geven aan hun energiebesparingsplicht.  

Holland Solar betreurt echter dat zonneboilers, ten eerste niet zijn meegenomen in de regeling 

en ten tweede expliciet worden benoemd als zijnde niet meegenomen in de regeling. De 

aangegeven reden voor het niet opnemen van zonneboilers in de maatregelenlijst, is dat de 

terugverdientijd ver boven de vijf jaar ligt. Echter is uit een rapport van CE Delft1 uit juni 2022 

gebleken dat de terugverdientijd van zonneboilers niet zo ver meer boven de vijf jaar ligt. 

Daarnaast zien wij in de praktijk dat bij een goede dimensionering van zonnewarmte systemen, 

deze terugverdientijd ook onder de vijf jaar kan komen. Met de huidige energieprijzen, die 

waarschijnlijk nog een langere periode op een vergelijkbare hoogte zullen blijven, moeten 

gebouweigenaren alle mogelijkheden om te verduurzamen kunnen toepassen. Daarnaast is 

zonnewarmte ook een uitermate geschikte techniek om in verschillende hybride opstellingen 

toe te passen, in combinatie met warmtepompen, gasketels e.d. Holland Solar pleit er daarom 

voor om zonneboilers wel op te nemen op de EML. Tenslotte pleit Holland Solar ervoor om ook 

PVT systemen op te nemen op de EML. Deze techniek is de ultieme combinatie van duurzame 

warmte en elektriciteit opwekking en maakt zeer efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte 

op daken.  

 
1 Zie hier: https://ce.nl/publicaties/terugverdientijd-verduurzamingsmaatregelen/  

https://ce.nl/publicaties/terugverdientijd-verduurzamingsmaatregelen/


 

Holland Solar nodigt de Ministeries van harte uit om met de zonne-energiesector in gesprek te 

gaan over de hierboven voorgestelde toevoeging aan de regeling.  

Met vriendelijke groet, 

Seska Trip 

Holland Solar, de branchevereniging van de Nederlandse zonne-energiesector 


