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G. Benit en G.E.P. Meijer 

WOZ waarde in relatie tot duurzaamheidsmaatregelen 

Geachte dames en heren, 

De VVD Schagen heeft begin september vragen gesteld over de waardering van zonnepanelen 

in de WOZ-waarde en de mogelijkheid tot vrijstelling van de zonnepanelen in de 

onroerendezaakbelasting (OZB). Deze vragen zijn beantwoord, met de kanttekening dat we bij 

de behandeling van de verordening OZB 2019 zullen terugkomen op de vrijstelling van 

zonnepanelen in de OZB. 

De verordening OZB 2019 is opgenomen in het raadsvoorstel belastingverordeningen 2019 voor 

de raad van 18 december 2018. Hierin is echter geen vrijstelling opgenomen voor de 

zonnepanelen. 

In deze memo leggen we uit waarom niet.  Bij de bepaling van de WOZ-waarden maakten we 

tot nu toe geen onderscheid in woningen met of zonder zonnepanelen.  

Om in de toekomst rekening te kunnen houden met de waarde van zonnepanelen, moet eerst 

uit de marktanalyse blijken wat de invloed hiervan is. De marktanalyse houdt in dat wij alle 

verkoopcijfers van woningen beoordelen, hierbij wordt onder ander gekeken naar de staat en 

kwaliteit van de woning.  

Vanaf oktober 2018 nemen we in deze analyse ook mee of er zonnepanelen aanwezig zijn. Ook 

hebben we een vraag over de aanwezigheid van een warmtepompinstallatie toegevoegd. Dit 

naast de al bestaande inventarisatie m.b.t. isolatie en dubbel glas. Op deze wijze krijgen we 

inzicht in het effect van zonnepanelen en andere duurzaamheidsmaatregelen op de WOZ-

waarde.  

Wanneer uit de marktanalyse blijkt wat de invloed hiervan is, komt dit voor het eerst tot 

uitdrukking in de WOZ-waarden van belastingjaar 2020. Dan kan, onderbouwd met feiten, een 

voorstel worden gedaan over het al dan niet vrijstellen van duurzaamheidsmaatregelen voor de 

OZB. Wel willen we u hierbij alvast meegeven, dat een dergelijke vrijstelling ingewikkelde 

berekeningen met zich meebrengt en dat er wat ons betreft een goede balans moet zijn tussen 

de extra administratieve last en de effecten voor de burger.  

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

Joke Kruit 
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