
Samenvatting en preadvies motie Veldhoven over daken voor zonne-energie  
 
Indienende gemeente: Veldhoven.  
Ondersteunende gemeenten: Helmond, Bladel, Laarbeek, Cranendonk, Bergeijk, Geldrop, 
Heeze, Eersel, Reusel, Nuenen, Drimmelen.  
 
Status motie: definitief en ondertekend.   
 
Strekking van de motie:  
De gemeente Veldhoven geeft aan dat het de voorkeur van gemeenten heeft om zoveel mogelijk 
dakoppervlak en eventueel gevels te benutten voor de plaatsing van zonnepanelen om zo het 
ruimtebeslag voor de opwek van duurzame energie in de groene ruimte te beperken.  
De gemeente Veldhoven roept het VNG-bestuur op om bij de Minister van EZK te vragen om de 
opvolger van de salderingsregeling zo vorm te geven dat het aantrekkelijk wordt om voor 
zonnepanelen geschikte dakoppervlakken maximaal te benutten. En hierover op zo kort mogelijke 
termijn duidelijkheid te bieden. Daarbij wordt tevens gevraagd om op zo kort mogelijke termijn 
duidelijkheid te bieden over de zonneladder (motie Dik-Faber) zodat er bij het opstellen van de 
RES (regionale energiestrategieën) rekening mee kan worden gehouden.  
 
 
Preadvies VNG-bestuur: overnemen 
 
Toelichting:   
De motie van de gemeente Veldhoven vraagt duidelijkheid over twee punten: 
1. de opvolger van de Salderingsregeling; 
2. de invulling van de motie Dik-Faber over de zonneladder. 
 
Ad 1: de opvolger van de salderingsregeling 
Aan de Sectortafel Elektriciteit van het Klimaatakkoord is gesproken over de opvolger van de 
salderingsregeling. Deze is daar vastgesteld. Het Ministerie van EZK heeft ook het tijdspad van 
invoering en de randvoorwaarden voor de opvolger van de salderingsregeling openbaar gemaakt. 
De VNG is tevreden met de invulling die aan de Sectortafel Elektriciteit is gegeven aan de 
opvolger salderingsregeling.  
 
Ad 2: de invulling van de motie Dik-Faber over de zonneladder 
De VNG is, samen met het IPO, in gesprek met het Ministerie van EZK over de manier waarop de 
motie ingevuld kan worden. Voor de zomer zal het Ministerie van EZK een brief sturen naar de 
Tweede Kamer over de motie. De VNG is geen voorstander van het juridificeren van de 
zonneladder. Dit zou namelijk betekenen dat gemeenten de verantwoordelijkheid van de nationale 
doelstelling voor hernieuwbare energie overnemen. De VNG is voorstander van het sturen op zon-
op-dak door ondersteunend instrumentarium zo vorm te geven dat zon-op-dak een aantrekkelijke 
keuze is. Dit kan onder andere door de SDE++ (de subsidieregeling duurzame energietransitie) 
daarop af te stemmen. De SDE++ kan zo worden vormgegeven dat zon-op-dak ook daadwerkelijk 
kan concurreren met zon-op-land.  
 


