
-m

Christenl (m) Forum voor Democratie
Noord-Braban!

Lokaal Brabant

Motie Voorrang voor zon op dak

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 november 2020, behandelend de begroting
2021,
Overwegende dat:

» In de Interim Verordening ruimte voor de realisatie van zonneparken toepassing van de zonneladder als 
randvoorwaarde is opgenomen;

» De provincie de ontwikkeling van zon op dak wil stimuleren en daarom van gemeenten vraagt bij 
vergunningverlening van zonneparken te onderbouwen hoeveel energie binnen het stedelijk gebied 
opgewekt kan worden, hoeveel energie opgewekt kan worden door andere mogelijkheden zoals zon op 
dak en de vraag te beantwoorden hoe groot de resterende vraag dan nog is;

» De wijze waarop regio's en gemeenten omgaan met deze bepaling zeer wisselend is.

Constaterende dat:

» In de doorrekening van de concept RES-en door Enexis geschetst wordt dat in West-Brabant slechts 2596 
van de grootschalige daken in die regio benut gaan worden en slechts 3096 van de daken geschikt zouden 
zijn terwijl in Zuídoost-Brabant een benutting van 5096 van de grootschalige daken geprogrammeerd staat 
en in deze regio maximaal 6096 van de schuine daken en 5296 van de platte daken geschikt wordt geacht;

» Door de reservering op het net van (toekomstige) zonneparken nu al in diverse regio's projecten voor zon 
op dak niet gerealiseerd kunnen worden;

» De netbeheerder niet de mogelijkheid heeft om zon op dak voorrang te geven;

Spreken uit dat wij van elk college in Brabant niets minder verwachten dan een correcte uitvoering van de 
zonneladder en expliciet tegen elke vorm van ontwikkeling van zonneparken zijn in regio's waar deze niet correct in 
acht is genomen.

Vragen van gemeenten dat zij bij de toetsing van de zonneladder:

» Duidelijk maken welk dakoppervlak in de betreffende regio daadwerkelijk voor zonnepanelen geschikt is 
en benut zal worden;

« Alle (mogelijke) initiatieven voor zon op dak in de betreffende regio te inventariseren zodat die initiatieven 
voorrang krijgen boven zonneparken;

» De beschikbare netcapaciteit inzichtelijk te maken zodat potentiële initiatieven voor zon op dak voorrang 
krijgen boven zonneparken.

Vragen GS de correcte uitvoering hiervan scherp in de gaten te houden.
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