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Artikel 41 vragen van de fractie SP over

--

zonnepanelen op daken bedrijven

Geachte heer Geerts,
U hebt het college op 10 juni j.l. artikel 41 vragen gesteld. Deze vragen gaan over
zonnepanelen op daken van bedrijven. In deze brief beantwoorden wij uw vragen
puntsgewijs.
1. Deelt u het standpunt van de SP dat zonnevelden op bedrijfsdaken de voorkeur hebben
omdat sprake is van meervoudig landgebruik, omdat ze het uitzicht niet verstoren en omdat
opwekking en gebruik dicht bij elkaar liggen zodat er nauwelijks transportverliezen zijn?
Ook wij geven de voorkeur aan grootschalige zonnedaken boven zonnevelden. Gelet op de
opgave van de energietransitie is het echter niet “of, of ” maar “én, én”. Deze keuze is eerder
in algemene zin door de gemeenteraad vastgesteld en daarna meerdere malen bevestigd. En
recent tijdens de behandeling van de Opinienota Zonnevelden heeft de Opiniecommissie er
luid en duidelijk op aangedrongen haast te maken met de behandeling van initiatieven voor
zonnevelden.
2. Minister Ollongren heeft aangegeven dat ze met provincies en gemeenten wil afspreken om
geen nieuwe vergunningen af te geven voor nieuwe zonne-akkers, zolang ze de Regionale
Energie Strategie nog niet hebben vastgesteld. Deelt u haar standpunt?
De motie die de minister hiertoe opriep, is ingetrokken. De Tweede Kamer heeft een
gewijzigde motie aangenomen om nieuwe zonneparken te toetsen aan de nationale
zonneladder of lokale afwegingskaders. Er is dus niet besloten tot een stop op nieuwe
vergunningen voor zonneparken. Met de Opinienota hebben wij de aanzet gegeven tot een
dergelijk lokaal afwegingskader. Afgesproken is dat wij na de zomer ons voorstel aan de
gemeenteraad voorleggen. Daarbij hebben wij ook aangegeven dat wij met een uitgewerkt
voorstel zullen komen voor een of meer initiatieven die zich hebben aangediend en dat wij
actief op zoek zijn naar geschikte locaties elders.
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3. Bent u bereid om vooruitlopend op deze bestuurlijke afspraak reeds in de geest van haar
oproep te handelen? Zo nee, waarom niet?
Zie ons antwoord op de vorige vraag.
4. Uit een enquête op de website van de ASN-bank, ingevuld door 21.400 mensen, blijkt dat
64% vindt dat zonneparken op grote daken de voorkeur hebben bij het opwekken van
duurzame energie. 23% vindt windparken op zee het meest geschikt, 4% is voor zonneparken
op land en 2% is voor windparken op land. De gemeente Oss kiest de omgekeerde volgorde:
eerst windparken op land en vervolgens zonneparken op land. Bent u met de SP eens dat de
gemeente beter naar de mensen moet luisteren en veel meer werk moet maken van
zonneparken op grote daken?
Zoals bekend zetten wij breed in op initiatieven die kunnen bijdragen aan de Osse ambitie
voor de lokale energietransitie: op energiebesparing bij particulieren en bedrijven én op
groene inkoop én op diverse vormen van grootschalige energieopwekking binnen onze
gemeente. Ook de RES vraagt dat van ons. Hierover zijn wij al vanuit de vorige
Collegeperiode intensief in gesprek met de Gemeenteraad die dit beleid draagt.
Ons beleid m.b.t. energieopwekking (windpark Elzenburg/de Geer; wind- en zonne-energie
Duurzame Polder) veronderstellen wij bekend. Dit is met de gemeenteraad afgestemd. Over
zonnevelden hebben wij de hiervoor genoemde afspraak gemaakt. Wat zon-op-daken betreft:
dit stimuleren wij op allerlei wijzen: bij particulieren, woningcorporaties en bedrijven. Feit is
echter dat uiteindelijk de eigenaren zelf besluiten of en in welke mate zij daken daarvoor
benutten. Het terugverdienmodel speelt daarbij een belangrijke rol. Bij particulieren merken
wij groeiende belangstelling. Ook het bedrijfsleven is actief in de weer met zonnedaken.
Daarnaast benutten wij de mogelijkheden van ons eigen vastgoed.
In de Uitvoeringsagenda Energiebesparing 2020 – 2023 die we na de zomer presenteren,
zullen we ingaan op de stand van zaken, de effectiviteit van onze stimuleringsmaatregelen en
de aanpak die wij voor de komende 3 jaar voorstaan.
5. In de periode 2013 t/m 2018 is aan 144 bedrijven en instellingen in de gemeente Oss SDEsubsidie verleend voor grootschalige energieopwekking op daken. Hiervan waren eind april
slechts 26 projecten gerealiseerd, ofwel 18%. Wat is de reden voor de vertraging bij de
realisatie? Wat kunt u doen om realisatie te versnellen en te voorkomen dat verleende
subsidies vervallen?
We zien deze ontwikkeling ook binnen andere gemeenten. De verklaring hiervoor is dat een
aanvraag vrij eenvoudig is in te dienen. Vervolgens komt de besluitvorming over de uitvoering
en dan spelen factoren zoals financiering, nieuwe prioriteiten, nog geen aansluiting van
netbeheerder mogelijk, etc. De aanvragen verlopen niet via de gemeente en we hebben er
dan ook weinig tot geen zicht op. Daarnaast gaat het om investerings- en
uitvoeringsbeslissingen van ondernemers waar wij geen invloed op hebben.
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6. Op 15 november 2018 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarin u
wordt gevraagd om bij de verkoop van bedrijventerreinen als voorwaarde op te nemen dat het
dak zodanig wordt geconstrueerd dat een optimale hoeveelheid zonne-energie kan worden
opgewekt. Voert u deze motie inmiddels uit? Wat zijn daarbij uw ervaringen?

In de bedoelde motie heeft de raad het college gevraagd om bij de verkoop van
bedrijventerreinen aan te sturen op een constructie van het dak die zodanig is dat zonneenergie kan worden opgewekt. Voor de oorspronkelijke motie waarin dit als
voorwaarde/verplichting was opgenomen, was destijds geen raadsmeerderheid. Wij verwijzen
hierbij ook naar de behandeling in de Gemeenteraad van de motie die u mede hebt ingediend
over zonnedaken op Heesch-West.
Wel wijst onze afdeling ruimtelijke ontwikkeling bij de intake van ruimtelijke plannen met
betrekking tot de bouw van bedrijfspanden, waar dat past, op het belang van stevige daken
i.v.m. het plaatsen van zonnepanelen.
7. Indien u de motie niet uitvoert, wat is daarvoor de reden?
Zie hiervoor.
8. Bent u bereid om samen met andere gemeenten, bijvoorbeeld in het kader van de RES en
bij de ontwikkeling van Heesch-West af te spreken dat bij uitgifte van nieuwe
bedrijventerreinen de voorwaarde wordt gesteld dat de daken maximaal worden gebruikt voor
de opwekking van duurzame energie?
Zie hiervoor en de behandeling van de motie in de Gemeenteraad.
9. Zo nee, wat is daarvoor de reden?
Zie hierboven.
10. Vliegveld Weeze heeft onlangs 7000 parkeerplaatsen overdekt met zonnepanelen (zie
bijgevoegde foto). Dit levert duurzame energie, kost geen landbouwgrond en heeft als
voordeel dat de auto koel blijft in de zomer. Bent u bereid deze mogelijkheid te onderzoeken
voor grote openbare en particuliere parkeerterreinen in Oss?
In de Adviesnota Zonnevelden staat dat wij op zoek gaan naar geschikte locaties gericht op
meervoudig ruimtegebruik. In dit kader worden parkeerterreinen expliciet benoemd.
11. Bent u bereid om in beeld te brengen hoeveel potentie er is voor grootschalige opwekking
van zonne-energie in Oss op terreinen die hoog scoren op de zonneladder, zoals bedrijfs- en
staldaken, geluidsschermen, voormalige stortplaatsen en parkeerterreinen?
Wij brengen dit in kaart. Een inventarisatie vindt plaats in het kader van de RES.
12. Bent u bereid om samen met het georganiseerde bedrijfsleven, individuele bedrijven,
parkmanagement, energiecoöperaties en andere stakeholders te bezien hoe een impuls kan
worden gegeven aan grootschalige energie-opwekking op de daken van Osse bedrijven en
instellingen? Zo ja, aan wat voor acties denkt u dan?
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Wij zijn hierover in gesprek met partijen.
13. Bent u bereid om met Rijkswaterstaat in overleg te gaan om te bezien of de A50 en A59
kunnen worden benut voor grootschalige energieopwekking door het plaatsen van
geluidwerende zonneschermen?
Ja. Op dit moment loopt een proefproject met geluidwerende zonneschermen langs de A50 bij
Uden. Rijkswaterstaat gebruikt de uitkomsten van deze proef om in de toekomst een goede
inschatting te kunnen maken van de onderhoudsbehoefte, energieprestaties en financiële
opbrengst van zonnegeluidschermen. Na deze proefperiode gaan we met Rijkswaterstaat in
gesprek over de mogelijkheden om deze panelen ook in Oss te plaatsen
Wij hopen hiermee uw vragen naar tevredenheid te hebben beantwoord.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouder van Oss,
De secretaris,

De burgemeester,

Drs. H. Mensink

Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

