
          
  

 
Motie Zonne-energie (concept voor bespreking in werksessie 4 december 2013 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 17 december 2013, 
 
Gelezen en gehoord: 
• Het door provinciale staten aangenomen initiatiefvoorstel "Voor niks gaat de zon op - een 

zonatlas voor de provincie Utrecht", zie bijlage"; 
• De investeringskosten voor een gemeente van 63.000 inwoners tussen de 10.000 en 

12.500 euro bedraagt en de onderhoudskosten ca. 2000 euro per jaar (telefonische 
informatie Klimaatverbond); 

 
overwegende dat:  
• Duurzame ontwikkeling een leidraad in het coalitieakkoord en het collegeprogramma 

2011-2014 vormt; 
• Het opwekken van zonne-energie daartoe kan bijdragen; 
• Het klimaatverbond een zogeheten Zonatlas heeft gemaakt , waarmee huiseigenaren in 

één oogopslag kunnen zien of hun dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen 
en het opwekken van zonne-energie; 

• Huiseigenaren met de Zonatlas snel kunnen berekenen wat de investering hen zal 
opleveren; 

• De kosten voor deelname aan de Zonatlas afhankelijk zijn van het aantal inwoners van 
de gemeente en of er sprake is van gezamenlijke deelname door meerdere gemeenten; 

 
constaterende dat: 
• Meer dan 68 gemeenten inmiddels al deelnemen aan de Zonatlas, maar Stichtse Vecht 

nog niet; 
• In de provincie Utrecht het initiatiefvoorstel Zonatlas met grote meerderheid van 

stemmen is aangenomen; 
 
verzoekt het college: 
• Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de gemeente Stichtse Vecht om deel 

te nemen aan de Zonatlas; 
• De kosten voor deelname van Stichtse Vecht in beeld te brengen; 
• Voor onderhoud samenwerking te zoeken met gemeenten die al een Zonatlas hebben 

aangeschaft; 
• De Raad te informeren over de resultaten van een financieel dekkingsvoorstel; 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
GroenLinks Stichtse Vecht Het Vechtse Verbond 
 
P.G. Paul M. Hoek 
 
 
Bijlage:  Initiatiefvoorstel GroenLinks `Voor niks gaat de zon op´ – een ‘zonatlas’ voor 
de provincie Utrecht 


