Van: Raadsgriffie Zundert
Verzonden: maandag 19 april 2021
Aan: STATENGRIFFIE <STATENGRIFFIE@brabant.nl>
Onderwerp: YW RE: Moties en amendement RES Geertruidenberg
Beste collega's,
Dit hadden jullie nog tegoed van mij: de raad van Zundert heeft 6 april jl. de RES aangenomen,
inclusief 2 moties, die ik bijgaand heb toegevoegd.
Met vriendelijke groet,

Griffier gemeenteraad Zundert

ZUNDERT
Bezoekadres
Markt 1, 4881 CN Zundert
Postadres
Postbus 10.001, 4880 GA Zundert
T 076 - 599 56 13
E griffie@zundert.nl
W www.zundert.nl
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Motie: meer zon op daken
De raad van de gemeente Zundert, bijeen in vergadering van 6 april 2021;
gelezen het voorstel van het college van burgemeesters en wethouders.
Met betrekking tot agendapunt 7: Regionale energiestrategie 1.0 (RES)
Constaterende dat:
De Regionale energiestrategie van groot belang is voor onze hedendaagse
samenleving en de generaties die na ons komen.
We voor een opgave staan waarbij innovatie en techniek een continu proces zal
blijven en de ontwikkeling hierin zeker niet stil zal staan.
Er een 20-tal initiatieven op de plank liggen binnen onze gemeente inzake de aanleg
van zonneparkenAweides.
Er op korte termijn hiervoor een tranche wordt opengesteld met als doel hiermee ca.
9 megawatt jaarlijks op te gaan wekken.
Overwegende dat:
Er momenteel door m.n. middelgrote bedrijven enkel zonnepanelen op daken worden
gelegd om te voorzien in eigen stroomgebruik, doordat er een onrendabele
investering voor nodig is en het een te lage opbrengst van de opgewekte elektriciteit
oplevert.
Er hierdoor momenteel een behoorlijke hoeveelheid onbenutte ruimte op vele daken
is, vanwege gebrek aan stimulerings-middelen.
Hierdoor te gemakkelijk wordt gedacht aan realisering van zonneparkenAweides om
te voldoen aan de gestelde opgave binnen het RES.
Het capaciteitsprobleem van het elektriciteitsnetwerk bij een bredere verdeling door
meerdere kleine producenten een oplossing zou kunnen bieden.
Verzoekt het college:
1. Er bij de provincie op aan te dringen mogelijkheden te zoeken om subsidievormen
voor zon op dak die niet (alleen) voorziet in eigen gebruik beschikbaar te kunnen
stellen, waardoor vooral kleine en middelgrote bedrijven met meer beschikbare ruimte
op dak worden gestimuleerd om zonnepanelen te installeren die niet alleen voorzien
in eigen gebruik.
Heťbeoogde open te stellen tranche voor het realiseren van zonnepêrkenZ-weidés op
landbeíuwgronden en natuuj/errein op te schorten ţpt er duidelijkheid is over de/
evemusle extra ruimte op/u nog onbenutte-dakep/anwege de-o/rendabele aanleg
çrfáfzet vanelektra.
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En gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE
De raad van de gemeente Zundert, bijeen in vergadering van 6 april 2021, met betrekking tot agendapunt 7,
Regionale energiestrategie 1.0 (RES):
Constaterende dat:
» Het Klimaatakkoord is opgesteld door een groot aantal partijen en als doel heeft dat we in Nederland in 2030
4996 minder C02 uitstoten ten opzichte van 1990 en in 2050 9596 minder;
* De raad op 12 mei 2020 in meerderheid heeft ingestemd met de concept-RES West-Brabant;
* Daarin vooral extra aandacht is gevraagd voor informatievoorziening aan en met de burgers, op weg naar de
definitieve RES (RES 1.0);
* De reactie van de Stuurgroep RES West Brabant 28 januari j.l. bekend is en waaruit blijkt dat zij het belangrijk
vinden dat bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners inzichten en meningen blijven meegeven in
de uitvoering van de RES;
» De le update plaatsvindt via de RES 2.0 in 2023;
* Op 24 februari j.l. het Webinar RES West-Brabant heeft plaatsgevonden, waarin vooral aandacht is gevraagd
voor terughoudendheid ten aanzien van de aanleg van zonneweiden;
* De onderzoekers van de WUR mogelijkheden zien voor zonneparken bij natuurgebieden omdat de biodiversiteit
zal kunnen verbeteren;

Overwegende dat:
» Bij de uitvoering van het klimaatakkoord draagvlak, haalbaarheid en betaalbaarheid van de burgers en
bedrijven centraal zal blijven;
« Gronden primair beschikbaar moeten blijven voor het open landschap en de ruimtelijke behoefte voor onder
meer natuur, landbouw, woningbouw en infrastructuur;
* De aanleg van zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven nu slechts voor 25 96 doorberekend is
voor de klimaatberekeningen. Dit kan met extra inzet naar een hoger niveau gebracht worden;
* De aanleg van zonneparken op taluds langs de A 16 en voormalige stortplaatsen ( De Leemputten) niet is
doorberekend in de klimaatberekening;
» De 3 extra windmolens, nabij het zoekgebied Achtmaal, bovenop de 6 windmolens bij Hazeldonk , na 2030
vooralsnog niet wenselijk zijn, vanwege schade aan de natuur en voldoende innovatie energieprojecten in
ontwikkeling komen;

Verzoekt het college:
1 Voor de stimulering van zonnedaken op woonhuizen, bedrijfsgebouwen, overheidsgebouwen en andere
niet-woningen een verhoogde inzet te leveren waarmee het percentage zonnedaken verhoogd kan worden
mul mifflTiuuKD9G en de raad over het plan van aanpak hiervoor nader te informeren uiterlijk in Q4 2021;
2

Overleg te plegen met Rijkswaterstaat over de mogelijkheden inzake de aanleg van een zonnepark op taluds
langs de A 16/E19 en de raad over de uitkomst hiervan te informeren uiterlijk in Q4 2021;

3

Mogelijkheden te onderzoeken voor de aanleg van zonneweiden op niet vruchtbare reststroken, zoals
voormalige stortplaatsen; boven de keuze voor aanleg van zonneweiden op landbouwgronden (zoals
opgenomen in de zonnevisie Zundert) en de raad hierover te informeren uiterlijk in Q4 2021.

En gaat over tot de orde van de dag.
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