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Motie - Inzetten op zonnecollectieven van meer dan 50 panelen voor de RES 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 15 juli 2021 ter bespreking van het 
raadsvoorstel Afwegingskader grootschalige duurzame energie, gehoord de beraadslaging, 
 
constaterende dat: 
1. de raad de motie ‘Zon op dak’ heeft vastgesteld waarin het college opdracht heeft gekregen tot 

het verkennen van de kansen van zon op dak, een motie die nog geen volledige uitvoering heeft 
gekregen;  

2. het leggen van zonnepanelen tot 50 panelen op dit moment niet meetelt voor de RES, maar het 
Rijk hier al een autonoom getal voor heeft opgenomen in de energietransitie; 

3. inwoners vaak zoveel zonnepanelen leggen als nodig is voor het eigen gebruik en dat het 
maximaal benutten van het dakoppervlakte minder aantrekkelijk is; 

4. het plaatsen van zon op dak door inwoners zo min mogelijk belemmert moet worden en het 
energienet hier zoveel mogelijk geschikt voor gemaakt moet worden. 

 
overwegende dat: 
1. kleinschalige opwek van energie minder impact heeft dan grootschalige opwek; 
2. collectieven van inwoners meer panelen kunnen leggen dan nodig voor het eigen verbruik en die 

als geheel mogelijk kunnen meetellen voor de RES; 
3. hiermee de energietransitie van onderaf vorm krijgt waaraan inwoners zelf kunnen bijdragen en 

ook zelf de verdiensten van ontvangen; 
4. het draagvlak voor de energietransitie zal toenemen als inwoners deze als haalbaar en 

betaalbaar ervaren en hierbij ook lokaal eigenaarschap en verdienvermogen in mogelijk is. 
 
verzoekt het college: 
1. een uitvoeringsplan op te stellen voor het laten ontstaan van collectieven van inwoners die 

bovenop hun eigen energievraag een collectief van meer dan 50 zonnepanelen willen leggen op 
eigen dak en dit te laten meetellen voor de RES; 

2. in te zetten op minimale regelgeving en goede voorlichting om dit tot stand te brengen; 
3. de raad hierover in februari 2022 te informeren. 
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