
                                                      

Motie Zon op Bedrijvendaken  

De Raad van de gemeente Nieuwkoop, in vergadering bijeen op 3 juni 2021 ter bespreking van Raadsvoorstel RES 

1.0 Holland Rijnland (2021 – 053);  

Constaterende dat: 

- Nieuwkoop ongeveer 100 ha dakoppervlakte op grote daken heeft (bron: routekaart zon op dak);  

- Nieuwkoop ernaar streeft om 0,02 TWh aan groene stroom op grote daken te produceren; 

- Dit een kwart van het door Nieuwkoop vastgestelde opwekplafond duurzame energie betreft;  

- Zowel Holland Rijnland als Nieuwkoop een primaire voorkeur hebben voor zoveel mogelijk opwek van zon op 

dak, om het open landschap zoveel mogelijk te sparen;  

- Deze voorkeur ook uit inwonerparticipatie blijkt;   

- Zon op grote daken, in tegenstelling tot zon op kleine daken, wel meetelt in de regionale opwek 

doelstellingen; 

Overwegende dat: 

- Nieuwkoop op dit moment proactief meewerkt aan initiatieven van de gebiedscoöperatie, e.g. 

postcoderoosregelingen;  

- Er voor ondernemers investeringsrisico’s zijn verbonden aan het volleggen van daken met zonnepanelen, 

bijvoorbeeld omtrent het verzekeren tegen brandschade en het constructief versterken van daken; 

- Dit voor terughoudendheid bij ondernemers kan zorgen;  

- Er zowel in het raadsvoorstel RES 1.0 als in het duurzaamheidsprogramma geen concrete handvatten zijn 

opgenomen om zon op grote daken te stimuleren;  

- De routekaart zon op dak van Holland Rijnland een overzicht biedt van instrumenten voor overheden, 

waaronder gemeenten, om zon op dak te stimuleren;   

- Voorbeelden betreffen de gratis dakscans voor bedrijven op bedrijventerreinen, energiescans voor Vve’s, 

stimuleringsleningen en de ondersteuning van agrariërs;  

Verzoekt het college om: 

- Het instrumentarium voor overheden dat in de routekaart zon op dak van Holland Rijnland is opgenomen 

nader uit te werken voor Nieuwkoop;  

- Dit, inclusief financiële onderbouwing, als een keuzemenu zon op grote daken uiterlijk in het vierde kwartaal 

van 2021 aan de raad te presenteren, en ter besluitvorming aan te bieden;  

En gaat over tot de orde van de dag.  
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