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Motie - Maximale opwek zon op gemeentelijk dak 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 27 januari 2022, gehoord de beraadslaging 
over het raadsvoorstel Krediet voor het verduurzamen een vijftal gemeentelijke vastgoedobjecten, 
 
constaterende dat: 
1. de gemeente Woerden een opgave heeft voor de energietransitie om zowel energie te besparen 

als energie duurzaam op te wekken; 
2. onze doelstelling is om al het gemeentelijk vastgoed in 2030 verduurzaamd te hebben; 
3. de gemeenteraad in het afwegingskader grootschalige duurzame energie ook op grond van het 

participatietraject heeft uitgesproken maximaal in te zetten op de opwek van duurzame energie 
op een kleinschalige manier zoals zon op dak, 

 
overwegende dat: 
1. bij het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed er potentie is om meer energie op te wekken 

dan nodig is voor eigen gebruik; 
2. deze ruimte voor de opwek van energie door zon op dak maximaal benut moet worden; mits het 

door bepaalde(technische) 0mstandigheden niet mogelijk is. 
3. in het raadsvoorstel voor verduurzaming van de vijf gebouwen geen scenario is opgenomen om op 

deze wijze de beschikbare ruimte maximaal te benutten; 
4. het gebruik van deze extra ruimte niet per se via een investering van de gemeente hoeft te 

verlopen, maar dat dit ook via inwonersparticipatie (zoals bij het zwembad) of een investeerder 
kan worden benut, 

 
verzoekt het college: 
1. om het resterende dakoppervlak van de vijf gebouwen uit het voorliggende raadsvoorstel ook te 

benutten voor zon-op-dak  mits het door bepaalde(technische)omstandigheden niet mogelijk is en 
de raad daarover te informeren of een raadsvoorstel voor te leggen (indien een investering is 
vereist); 

2. om bij het uitwerken van nieuwe voorstellen voor het verduurzamen van het gemeentelijk 
vastgoed altijd het gebruik van het resterende dakoppervlak mee te nemen in het voorstel; 

3. hierin ook te bekijken of het gebruik van bijbehorende (overdekte) parkeergelegenheden voor de 
opwek van zon een optie is. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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