
Motie: Daken voor zonne-energie 

♦♦♦♦ 
Veldhoven 

De algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bijeen 
op 4 en 5 juni 2019. 

Constaterende, 
Dat het kabinet, blijkens het regeerakkoord "Vertrouwen in de Toekomst" van 
10 oktober 2017, streeft naar een CO2-reductie van 49% in 2030 ten opzichte 
van 1990. 
Dat het kabinet in Europa het voortouw neemt om de reductiedoelstelling voor 
2030 te verhogen naar 55%. 
Dat zonnepanelen een belangrijk onderdeel zijn van de transitie naar duurzame 
energieopwekking. 
Dat daken van woningen, bedrijfs- en kantoorgebouwen, zelfs wanneer zij zeer 
geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen, vaak maar gedeeltelijk benut 
worden. 
Dat de Tweede Kamer op 2 oktober 2018 de motie Dik-Faber (Kamerstuk 32 
813, nr. 204) heeft aangenomen waarmee de regering is verzocht om in 
samenspraak met diverse partijen een zonneladder op te stellen als nationaal 
afwegingskader voor zonne-energie voor de RES, deze te verankeren in 
Rijksbeleid en waar nodig ook belemmerende regelingen aan te passen. 
Dat de Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft gemeld dat de 
salderingsregeling wordt omgevormd in een terugleversubsidie (brief aari de 
Tweede Kamer van 15 juni 2018, Kamerstuk 31 239, nr. 287). 
Dat de Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft gemeld dat de 
omvorming in een terugleversubsidie meer tijd in beslag gaat nemen omdat de 
uitvoering complexer is dan in eerste instantie gedacht (brief aan de Tweede 
Kamer van 28 januari 2019, Kamerstuk 31 239, nr. 296). 
Dat de Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft gemeld dat het 
kabinet voornemens is om de huidige salderingsregeling voor zonnepanelen te 
verlengen tot 2023 en daarna geleidelijk af te bouwen en op een alternatieve 
manier om te vormen (brief aan de Tweede Kamer van 25 april 2019, 
Kamerstuk 31239, nr. 299). 

Overwegende 
dat op dit moment onderhandelingen gevoerd worden over een nieuw Klimaat
en Energieakkoord, 
dat gemeenten in regionaal verband Regionale Energie Strategieën op gaan 
stellen waarin zij invulling gaan geven aan de opgave van de Klimaattafels 
Elektriciteit en Gebouwde Omgeving, 
dat het de voorkeur heeft van gemeenten 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, 
dat de huidige salderingsregeling en de onduidelijkheid over de omvorming van 
de salderingsregeling het zoveel mogelijk benutten van dakoppervlak en gevels 
voor de plaatsing van zonnepanelen belemmert, 
dat er duidelijkheid nodig is over de zonneladder voor de uitvoering van de 
RES, 
dat een lange termijn visie en consistent beleid ten aanzien van subsidies, 
regelingen en andere vormen van ondersteuning vanuit de Rijksoverheid nodig 
is voor de uitvoering van de RES. 



Stelt voor aan het VNG-congres om het volgende te besluiten 
1. De minister van Economische Zaken en Klimaat te vragen om bij de 

omvorming van de salderingsregeling deze dusdanig vorm te geven dat het 
aantrekkelijk wordt om dakoppervlakken die geschikt zijn voor de plaatsing van 
zonnepanelen ma~imaal te benutten. 

2. De minister te vragen om over de omvorming van de salderingsregeling en 
over de zonneladder op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid te bieden, zodat 
er bij het opstellen van de RES rekening mee kan worden gehouden. 

3. De minister te vragen om bij de omvorming van de salderingsregeling en de 
opstelling van de zonneladder rekening te houden met de houdbaarheid van 
deze beleidswijzigingen. 

Ingediend door de gemeente Veldhoven op 16 mei 2019, 

Jeroe ooijakkers 
Wethouder duurzaamheid 
Namens het college van B&W van de gemeente Veldhoven 

2/2 

• 


