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Motie - Zon op dak telt mee 

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 15 juli 2021, gehoord de beraadslaging 

over het raadsvoorstel Afwegingskader grootschalige duurzame energie, 

 

constaterende dat: 

1. veel daken van huizen in Woerden nog geen zonnepanelen hebben; 

2. het niet correct is dat Den Haag voorschrijft zon op particuliere daken niet mee te tellen in 

onze opwek; 

3. in de regelgeving en vergunningverstrekking nog diverse beperkingen zijn die zon op 

particulier dak bemoeilijken; 

4. het energienet niet in staat is om alle teruglevering aan te kunnen, 

 

overwegende dat:  

1. als alle huizen zouden zijn voorzien van zonnepanelen en daarmee in hun eigen 

energiebehoefte zouden kunnen voldoen, er geen andere opwek voor huishoudens nodig 

zou zijn; 

2. met de energiebedrijven samen moet worden gekeken welke aanpassingen aan het 

energienet dienen te worden gedaan en deze investeringen bij voorkeur door de 

energiebedrijven zelf te laten bekostigen, eventueel aangevuld met subsidies vanuit de 

Rijksoverheid; 

3. aanschaf van zonnepanelen voor veel particulieren een kostbare zaak is; 

4. benodigde subsidies voor particulieren en energiebedrijven gedeeltelijk door de 

Rijksoverheid en gedeeltelijk door de gemeente kunnen worden bekostigd als zij dit geld niet 

in andere vormen van opwek hoeven te steken, dan die waar het nu reeds voor is 

gereserveerd; 

5. goede voorlichting, subsidieverstrekking en financieringsmogelijkheden kunnen leiden tot 

investeringen van particulieren en energiebedrijven; 

6. het draagvlak voor de energietransitie zal toenemen als inwoners het als haalbaar en 

betaalbaar gaan ervaren; 

7. de gemeente kan overwegen extra financiële middelen aan te trekken door het uitschrijven 

van obligaties voor zowel inwoners als financiële instellingen om zo geld uit de markt te 

halen, dat gezien de lage rente niet op spaarrekeningen rendeert, 

 

verzoekt het college: 

1. in te zetten op een goede voorlichting; 

2. regelgeving en vergunningenstelsel voor zon op particulier dak te vereenvoudigen en 

beperkende maatregelen weg te nemen; 

3. de zon op particuliere daken mee te tellen in onze opwek door de zonnepanelen per wijk in 

coöperatievorm te laten verstrekken; 

4. een goede subsidieregeling op te zetten voor particulieren die investeren in de aanschaf van 

zonnepanelen, zodat die bereikbaar worden voor iedereen; 
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5. bij de Rijksoverheid aan te dringen op het verplichten van netwerkbeheerders om tijdig het 

elektriciteitsnetwerk aan te passen in heel Nederland en de gemeente Woerden in het 

bijzonder; 

6. gereserveerde gelden voor andere energerieopwek zoals windturbines te realloceren aan 

zon op dak voor particulieren; 

7. als additionele financieringsbron obligaties uit te schrijven; 

8. aan de raad te rapporteren wat deze opwek heeft opgeleverd; 

9. de cijfers van het Afwegingskader grootschalige duurzame energie aan te passen aan de 

verminderde energiebehoefte, 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

  

Jaap van der Does, LijstvanderDoes 


