
 

 

Persbericht 
 

Energiefonds Brabant stelt €2,5 miljoen beschikbaar voor 
zonnepanelen op woonhuizen 
Zonnepanelen huren in Brabant nu ook snel en zonder gedoe geregeld 

 
Tilburg / Utrecht, 11 juli 2017 - Huiseigenaren in Brabant krijgen zonne-energie van 
eigen dak zonder zelf duizenden euro’s te investeren. Dat is mogelijk door de 
samenwerking van Energiefonds Brabant met Solease. De huiseigenaren kunnen via 
Solease de zonnepanelen volledig ontzorgd huren. Energiefonds Brabant zet haar 
kapitaal, kennis en netwerk in om zo veel mogelijk Brabantse huishoudens op deze 
manier te verduurzamen. De eerste 27 klanten hebben al zonnepanelen op hun dak.  
 
Gezamenlijk in Brabant investeren 

Energiefonds Brabant en Solease hebben gezamenlijk Solease Noord-Brabant opgericht om 

huiseigenaren in Brabant eenvoudig toegang te geven tot zonne-energie. Energiefonds 

Brabant stelt EUR 2,5 miljoen beschikbaar om deze zonne-installaties op woonhuizen te 

realiseren. Daarmee kunnen in eerste instantie circa 500 zonne-installaties worden 

gebouwd.  In de volgende fase wordt bankfinanciering aangetrokken, waardoor het aantal 

installaties kan toenemen tot circa 2.500. Energiefonds Brabant biedt Solease ‘smart capital’; 

het zet naast kapitaal ook haar kennis en netwerk in.  

Joris van der Geest, Fondsmanager van Energiefonds Brabant, zegt: “Samen met Solease 

kunnen wij een groot aantal Brabantse huiseigenaren helpen verduurzamen. Solease heeft 

de expertise in huis om deze kleine projecten grootschalig uit te rollen. Via dit partnerschap 

zetten wij onze tijd en middelen optimaal in voor de missie van het fonds; verduurzaming van 

de Brabantse energievoorziening.” 

Roderick van Wisselingh, financieel directeur Solease, licht toe: “Energiefonds Brabant heeft 

met ons meegedacht om de financiering af te stemmen op de financieringsplannen op korte 

en langere termijn, onder andere via crowdfunding, zodat wij optimaal worden gesteund bij 

onze groeipotentie in Brabant.” Zo profiteert Solease Noord-Brabant aan de ene kant van de 

ervaring en expertise van Solease en aan de andere kant van het kapitaal, netwerk en de 

kennis van Energiefonds Brabant. 

Volledig ontzorgd 

Solease maakt door zonnepanelen te verhuren, zonnepanelen tot gemeengoed. Door te 

huren is er geen investering vooraf nodig. In principe kan iedereen met een eigen dak 

meteen zonnepanelen laten plaatsen en zo kosten en CO2 gaan besparen. Eenmaal 

geïnstalleerd kan het huidige voorschotbedrag voor elektriciteit verlaagd worden met het 

maandbedrag voor de huur. Doordat de maandhuur inclusief financiering, installatie, 

monitoring, reparatie en verzekering is, wordt de klant volledig ontzorgd. Naast een CO2-

besparing van 2 ton per huishouden (= jaaropname van 100 bomen) bouwt een klant ook 

nog een koopkorting op van gemiddeld €250 per jaar.  

Crowdfunding 

Solease werkt in andere regio’s samen met energiefondsen uit Utrecht, Limburg, Overijssel, 

Drenthe en Gelderland. Omdat de regionale energiefondsen wel in de projecten kunnen 

investeren maar meestal niet in het bedrijf zelf, loopt er op dit moment een crowdfunding 

https://www.oneplanetcrowd.com/nl/project/198188/description


 

 

actie bij Solease (zie www.opc.to/solease).  Het opgehaalde geld wordt ingezet om de 

organisatie van Solease uit te breiden om zo nog beter aan de groeiende vraag te voldoen. 

 
 

Bericht voor de redactie 
 
Over Energiefonds Brabant-   
Het door de Provincie Noord-Brabant ingestelde Energiefonds Brabant is opgericht om met 
investeringen bij te dragen aan de verduurzaming van de Brabantse Energievoorziening. Het 
fonds heeft een omvang van € 60 miljoen en verstrekt eigen vermogen en achtergestelde 
leningen voor projecten die duurzame energie opwekken of energie besparen. Daarbij moet 
het gaan om projecten met voldoende schaalgrootte (windparken, zonneweides of 
geothermie) of om grote aantallen kleinschalige projecten. De kleinschalige projecten 
ondersteunt Energiefonds Brabant niet rechtstreeks, maar via partnerships met een 
specifieke doelstelling, zoals zonnepanelen op sociale huurwoningen of LED verlichting voor 
MKB-bedrijven. Het fonds wordt beheerd door BOM, waar een gespecialiseerd team de 
investeringen realiseert en beheert. BOM stelt niet zomaar financiële middelen ter 
beschikking, maar draagt met smart capital (kapitaal, kennis en netwerk) bij aan 
verduurzaming van de energievoorziening in Brabant (gemeten in tonnen CO2-reductie). 
https://www.bom.nl/een-duurzaam-energieproject-realiseren 
 
Over Solease – solease.nl 
Solease verhuurt zonnepanelen aan particuliere huiseigenaren middels een ontzorgconcept. 
Het Solease model werkt met een vast maandbedrag dat naast aanschaf en installatie ook 
de kosten voor financiering, verzekering en reparatie omvat. Klanten kunnen zo zonder 
investering en gedoe meteen gegarandeerd duurzame energie produceren met hun eigen 
dak voor een prijs die meestal lager is dan de huidige elektriciteitskosten. De gemiddelde 
CO2-besparing voor een klant is 2 ton per jaar wat gelijk staat aan 20.000 autokilometers of 
de jaaropname van 100 bomen. Zie ook: www.solease.nl of www.opc.to/solease  
 
Contact 
 
Solease: 
Roderick van Wisselingh 
T: 06 15 29 23 33 
E: roderick@solease.nl  
 
Energiefonds Brabant: 
Bennie Krol 
T: 06 57 75 41 69 
E: bkrol@bom.nl 
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