
  

 

 

Schriftelijke vragen VVD Schagen 
 

Agendapunt  : n.v.t. 

 

Onderwerp : Verduurzaming van Schagen. Uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-

Leeuwarden omtrent zonnepanelen 

 

Geacht college, 

 

In de uitspraak van 17 april 2018 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald dat 

zonnepanelen tot het onroerend goed kunnen worden gerekend en dus mogelijk meetellen 

in de bepaling van de WOZ-waarde. 

 

Vragen 

Naar aanleiding van dit feit stelt de Schager VVD de volgende vragen: 

 

1. Is het college bekend met de betreffende uitspraak?  

 

 Ja  

 

2. Is het college – met de Schager VVD – van mening dat het belasten van zonnepanelen 

middels de OZB-belasting ongewenst is, omdat dit een negatieve uitwerking heeft op de 

doelstelling om Schagen verder te verduurzamen? 

 

Wij begrijpen uw bezorgdheid in het kader van duurzaamheid, omdat Schagen het totale 

woningenbestand wil verduurzamen en zich richt op het stimuleren van energiebesparing 

en verduurzaming door o.a. de subsidieregeling na-isolatie, duurzaamheidslening en 

collectieve inkoop acties.  

 

We signaleren een spanningsveld tussen duurzaamheid en hogere belastingen. Landelijk 

gezien heeft deze problematiek ook de aandacht. Op 10 september zijn hierover 

Kamervragen gesteld aan de Staatssecretaris van Financiën (zie bijlage). Mochten hier 

relevante conclusies uit voortvloeien, dan willen we deze graag met u delen. 

 

3. Zal de gemeente afzien van het meetellen van zonnepanelen in de bepaling van de WOZ-

waarde? 

 

Dit is niet aan de gemeente omdat er  geen beleidsvrijheid bestaat als het gaat om het al 

dan niet rekening houden met zonnepanelen in de waardebepaling. De Wet WOZ schrijft 

voor dat in de waardebepaling rekening gehouden moet worden met alle kenmerken die 

invloed hebben op de marktwaarde van het object. Als uit de analyse van verkoopprijzen 

blijkt dat er een positieve invloed uitgaat van de aanwezigheid van zonnepanelen, dan 

moet deze positieve invloed in de WOZ-waarde tot uitdrukking worden gebracht. 

Hetzelfde geldt ook voor onder andere dubbel glas, spouwmuurisolatie en warmtepomp). 

  

4. Kan de gemeente een ontheffing voor de OZB opnemen in de verordening OZB voor 

zonnepanelen? 

 



  

Het is mogelijk om een ontheffing op te nemen in de verordening OZB. Wij waarderen uw 

zoektocht om investeringen in duurzaamheid aantrekkelijker te maken. Wij zullen 

zorgvuldig de mogelijkheden bekijken en bij de verordening OZB 2019 hierop terugkomen  

(raad december 2018). Dan zullen we tevens stil staan bij de administratieve kant hiervan  

en aangeven hoe een eventuele vrijstelling voor zonnepanelen zich verhoudt tot andere 

duurzame voorzieningen, zoals dubbele beglazing, warmtepomp en isolatiemateriaal.  

 

Voor nu willen we u nog het volgende meegeven:  

 

In de uitspraak waar u naar verwijst ging het om 20 zonnepanelen met een totale waarde 

van € 3.000, dit is € 150 per zonnepaneel. De WOZ-waarde wordt afgerond op duizenden. 

Dus bij 7 of meer zonnepanelen is dit merkbaar in de WOZ-waarde. In dat geval gaat het 

om € 1.000 meerwaarde. Omgerekend € 1,37 aan OZB.   

 

Wanneer wij een ontheffing voor de OZB opnemen, betekent dit een verlaging van de 

OZB-grondslag, maar niet van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is de grondslag voor de 

heffing van het Hoogheemraadschap en voor een aantal Rijksbelastingen. Wanneer het 

Hoogheemraadschap en de Rijksbelastingdienst dan geen ontheffing opnemen, blijven 

de panelen belast. 

 

 


