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Achtergrond:

Van september 2013 tot december 2013 hebben de gemeenten
van Voorne Putten gezamenlijk deelgenomen aan de
Groepsinkoop zonnepanelen van Samen Zonne Energie
Zuidholland. De resultaten van deze groepsinkoop zijn
weergegeven in het evaluatierapport Samen Zonne Energie
van 22 juni 2014.

Stand van zaken: september
2014

In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven.
Voor Voorne Putten zijn de conclusies dat de groepsinkoop een
succes was. In totaal hebben 740 huishoudens 8.140
zonnepanelen aangeschaft met een totaal vermogen van
1.831.500. Hiermee is in totaal 1.043.918 CO2 gereduceerd.
De gemeenten op Voorne-Putten organiseren opnieuw een
collectieve inkoopactie voor zonnepanelen. Evenals vorig jaar
wordt de actie uitgevoerd door het bedrijf Ichoosr, een bedrijf
gespecialiseerd in collectieve aankopen, dat het hele traject
begeleid. Particulieren maar ook het mkb en maatschappelijke
organisaties konden zich tot 5 november jl. aanmelden als
geïnteresseerde voor de actie. Van deze mogelijkheid is goed
gebruik gemaakt. In totaal hebben op Voorne-Putten zich 1507
gegadigden aangemeld. In totaal hebben zich 8928 gegadigden
aangemeld bij iChoosr in de meer dan 40 gemeenten in ZuidHolland die deelnemen aan de actie.

Stand van zaken november
2014

Op basis van alle aanmeldingen is op 6 november de veiling
georganiseerd waarbij de gekwalificeerde leveranciers hebben
geboden. Zodra de winnende leverancier(s) bekend zijn
ontvangt iedereen die zich heeft aangemeld een persoonlijk
aanbod. Op basis van dit aanbod kan men beslissen of al dan
niet tot de aanschaf van de zonnepanelen wordt overgegaan. In
de komende periode zullen diverse informatieavonden op
Voorne-Putten worden georganiseerd waarin inschrijvers

kennis kunnen maken met de winnende leverancier en
informatie kunnen krijgen over het verdere traject.
Proces:

Een van de voorwaarden die de gemeenten hadden gesteld aan
de leveranciers was dat minimaal 50% van het werk verricht
moest worden door monteurs uit de regio. Uiteindelijk is bij de
eerste actie 66,8 % van het werk uitgevoerd door monteurs uit
de provincie waarvan minder dan 4% uit de regio Voorne
Putten (Spijkenisse).
Voorgesteld wordt om besluitvorming met betrekking tot
deelname aan de groepsinkoop per gemeente af te wegen. In
principe hebben de gemeenten een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor 2 jaar. Bij een
eventuele vervolgactie moet specifieke aandacht besteed
worden aan deelname van lokale ondernemers.

Overig:

Resultaten van de eerste actie zijn:
Gemeente
Bernisse
Brielle
Hellevoetsluis
Spijkenisse
Westvoorne
Totaal

Aantal
acceptanten
85
102
196
254
103
740

Percentage
acceptanten/
huishoudens
1,61%
1,44%
1,13%
0,82%
1,67%

Verwachte
panelen
935
1.122
2.156
2.794
1.133
8.140

Vermogen
(Kwh)
210.375
252.450
485.100
628.650
254.925
1.831.500

Reductie CO2
119.914
143.879
276.507
358.311
145.307
1.043.918

