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Onderwerp:
Overkapping met zonnepanelen op parkeerterrein

Gemeente Lansingerland
Ũ3 Interne Documenten d.d. 07/10/2019

De Raad van de gemeente Lansingerland;
In vergadering bijeen d.d. 3 oktober 2019

T19.14745

Gehoord de beraadslaging,
- overwegende dat,
* Het plaatsen van zonnepanelen als overkapping van parkeergelegenheden rendabel is gebleken
bij station Lansingerland- Zoetermeer;
* Het aantal elektrische voertuigen naar verwachting zal blijven groeien en dus ook de vraag naar
laadpalen in de garage zal groeien;
* Het zelf opwekken van energie bij een ondergrondse parkeergelegenheid moeilijk zal zijn en dit
wel noodzakelijk is om de wettelijke norm van energie-efficiëntie te halen;
* Het winkelcentrum voornamelijk wordt gebruikt op tijdstippen dat zonnepanelen de grootste
opbrengst hebben;
* Er door middel van een overkapping van zonnepanelen een droge, beschutte en daarmee
aantrekkelijke looproute van de parkeerplaats naar de winkels kan ontstaan;
* De omliggende supermarkten hebben aangegeven dat parkeren op het maaiveld hun voorkeur
heeft vanwege de grotere aantrekkingskracht op klanten;
* Er geen extra grond hoeft te worden gebruikt om duurzaam energie op te wekken;
* de raad heeft voorkeur uitgesproken van laadpalen op strategische plekken zoals winkelcentra
* Bij station Lansingerland-Zoetermeer is gebleken dat op een later moment kiezen voor het
plaatsen van zonnepanelen ertoe leidt dat deze pas na de opening worden geplaatst;
* De provincie een energie innovatiefonds heeft opgericht;
* Er mogelijk ook andere subsidies verkregen kunnen worden voor de ontwikkeling van een
duurzame energiecentrale;
* Mogelijk ook alternatieve bedrijfsvormen als coöperaties en het uitgeven van aandelen aan
Lansingerlandse burgers tot een levensvatbare ontwikkeling kunnen leiden;

«

van mening zijnde dat,
Het wenselijk is om gelijktijdig met de bouw van de garage de panelen alvast te plaatsen om
overlast te voorkomen;

-Roept het college op de mogelijkheid tot het overkappen van het parkeerterrein op maaiveld bij de
opties 2 en 4 met zonnepanelen te onderzoeken;
Hierbij samenwerking te zoeken met externe partijen zoals de pandeigenaren en de
winkeliersvereniging
De uitkomsten van dit onderzoek gelijktijdig met de uitgewerkte varianten aan de raad ter
besluitvorming voor te leggen.;
en gaat over tot de orde van de dag.
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