
#ZONderdak

Regeling

Potentiële groei zonnepanelen

Favoriete duurzame energie

De onbenutte potentie van zonne-energie
in Nederland: ‘salderen zonder eigen dak’

62% positief over
‘salderen zonder eigen dak’.

Meer dan de helft

van de zonnepanelen-eigenaren geeft 
aan dat de huidige regelgeving hun 

besluit om zonnepanelen aan te 
schaffen heeft gestimuleerd.

De introductie van het idee
van ‘salderen zonder eigen 
dak’ zorgt voor een stijging 
van 4% in het aantal mensen 
dat van plan is om zonnepa-

nelen aan te schaffen.

Dit komt neer op meer dan 300.000 
extra huishoudens. Deze groei is 

vrijwel uitsluitend toe te schrijven aan 
huurders die nu kansen zien.

69% vindt het (enigszins) belangrijk 
om te weten hoe groene stroom wordt 
opgewekt en waar dat gebeurt. 

Hindernis aanschaf zonnepanelen
Twee hoofdredenen om geen zonnepanelen aan te schaffen: 

vindt dat wetgeving
salderen mogelijk moet 

maken voor huishoudens 
zonder eigen dak.

60%

“Dat iedereen, ongeacht de 
woningsituatie, aan groene 

stroom kan bijdragen.”

“Dan wordt het tenminste 
mogelijk om ook in de grote 

stad mee te doen met dit 
soort initiatieven terwijl je in 

een flat woont.”

“De overheid moet veel meer 
aandacht schenken aan het 

verbeteren van groene energie. 
Het aanpassen van regelgeving is 
nodig om dit mogelijk te maken.”

zonder 
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Stijging 4%
Meer dan 300.000

huishoudens

Dit komt neer op potentieel 1,4 
miljoen huishoudens die mogelijk 
panelen zou aanschaffen bij een 

helder beleid.

1,4 miljoen
huishoudens

zonne-energie windenergie waterkracht

73% 56% 19%

Voorkeuren herkomst stroom:

uit eigen 
regio

van eigen
dak of tuin

uit Nederland

Voorkeuren overstappen op groene stroom:

Van de mensen die 
voorstander zijn van 

‘salderen zonder eigen 
dak’ heeft 58% een 
koophuis en 42%

een huurhuis.

woonsituatie financiën

Vindt aanschaf-
prijs te hoog

27%
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Leuk weetje!

Geen geschikt 
dak

58%

‘Salderen zonder eigen dak’ wordt 
gezien als een innovatief idee (63%), 
dat de aanschaf van zonnepanelen 

zal bevorderen (55%).

‘Salderen zonder 
eigen dak’

Beslist wel/

waarschijnlijk wel:

Misschien:

In hoeverre bent u van plan om binnen 
drie jaar te investeren in zonnepanelen?

11%

15%

23%

42%


