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Artikel 41 vragen van de fractie SP over

--

zonnepanelen op bedrijfsdaken in Oss

Geachte heer Geerts,

U hebt het college op 1 december 2019 artikel 41 vragen gesteld. Deze vragen gaan over
zonnepanelen op bedrijfsdaken. In deze brief beantwoord ik uw vragen puntsgewijs.

Eerst vraag ik uw aandacht voor een tekstpassage uit uw vraag. In uw vraag schrijft u:
‘Volgens Bureau Overmorgen bedraagt het totale dakoppervlak van alle panden groter dan
1000 m2 in Nederland bijna 140.000 ha.’
Op de site van Bureau Overmorgen staat dat het gezamenlijk oppervlak van deze daken
37.000 ha is (en niet 140.000 ha).
1. Wat vindt u van deze 25e plaats in Brabant?
De 25e plaats van de 62e gemeenten is niet slecht. De meeste bedrijfspanden in Oss zijn
ouder dan 20 jaar.

2. Heeft u ambitie om naar de top 3 op te rukken?
Een top 3 positie is voor Oss te ambitieus. De benchmark van Bureau Overmorgen is een
feitelijke optelsom van bedrijfsdaken met een oppervlak groter dan 1000 m2, in totaal 263
ha. De benchmark houdt geen rekening met de volgende omstandigheden.

-

De leeftijd van bedrijventerreinen en daarmee bedrijfspanden.
Bijna al onze bedrijventerreinen dateren uit de jaren 60, 70, 80 en 90 van de vorige
eeuw. Alleen Vorstengrafdonk en De Geer zijn jonge bedrijventerreinen.

Volgvel

Ons kenmerk

2

-

Geschiktheid van de dakconstructie voor zonnepanelen.
Panden met een leeftijd van bij voorkeur maximaal 20 jaar oud, hebben de grootste
kans dat bij de bouw rekening is gehouden met de plaatsing van zonnepanelen op
daken. Bij panden ouder dan 20 jaar is de kans klein dat er bij de bouw rekening is
gehouden met de plaatsing van zonnepanelen op daken. Als de dakconstructie te licht
is, moet deze worden versterkt. De investeringen in een zwaardere dakconstructie
geven ondernemers een aanzienlijk onrendabeler verdienmodel voor de plaatsing van
zonnepanelen. Bedrijfsdaken worden ook gebruikt voor installaties op het dak of het
ophangen van buizen. Zeker in onze gemeente, waar relatief veel bedrijven een
industrieel profiel hebben. Deze functies verminderen de draagkracht van het dak.

-

Huur of eigendom.
De benchmark maakt geen verschil tussen huur of eigendom van het bedrijfspand.
Huurders investeren niet snel in een pand dat niet hun eigendom is. Andersom verlenen
eigenaren niet altijd toestemming aan huurders om zonnepanelen op het dak te
plaatsen. Vaak om hun pand ook courant te houden voor zoveel mogelijk vormen van
gebruik.

3. Wat gaat u daarvoor doen?
Wij ambiëren geen top 3 positie van Brabant op dit vlak. De energietransitie bij bedrijven is
wel een speerpunt van ons programma Vitale Economie. In 2020 starten wij met de
voorbereidingen van ons nieuwe economische beleid in overleg met het bedrijfsleven. Ik
verwacht dat energietransitie een speerpunt blijft.

Wij blijven onze MKB-bedrijven stimuleren om zonnepanelen op hun dak te plaatsen. Dit jaar
gaven wij de Kracht van New Business (de uitvoeringsorganisatie van de Kracht van Oss)
opdracht om 22 Osse bedrijven te begeleiden bij de aanvraag van de SDE+-subsidie. Deze
bedrijven vroegen in oktober gezamenlijk 3 ha aan zonnepanelen op daken aan.
Ook nemen onze accountmanagers EZ bij ieder bedrijfsbezoek informatie mee over
energiebesparing en zonnepanelen.
Tot slot zien wij dat bij nieuwbouw of uitbreiding van bedrijfspanden plaatsing van
zonnepanelen steeds vaker regel dan uitzondering is.

4. De gemeente Dronten heeft net als Oss een stedelijke kern en een groot buitengebied. Bent
u bereid om met de gemeente Dronten in gesprek te gaan over de reden waarom daar 25%
benut wordt en in Oss slechts 7%? Aspecten die daarin meegenomen zouden kunnen worden
zijn gemeentelijk beleid, betrokkenheid van ontwikkelaars, verantwoordelijkheidsgevoel van
het lokale bedrijfsleven, rol van parkmanagement, georganiseerd bedrijfsleven enzovoort.
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Ik sta open voor succesvolle aanpakken in andere gemeenten, die vergelijkbaar zijn met Oss.
Dronten is niet met Oss vergelijkbaar, omdat Dronten vooral jonge bedrijventerreinen kent en
een fundamenteel ander economisch profiel heeft.

5. Bent u bereid om met dezelfde vraag contact op te nemen met de Brabantse gemeenten
Goirle, Veldhoven of Heusden?
De gemeente Goirle en Veldhoven hebben jonge bedrijventerreinen. Ook hier is de
vergelijking met Oss niet te maken. De gemeente Heusden biedt meer aanknopingspunten
vanwege de aanwezigheid van meerdere oudere bedrijventerreinen. Het eerste contact met
Heusden over hun aanpak is gelegd.

Met vriendelijke groet,

Mr. F.F.G.P. den Brok
Wethouder Economische Zaken

