
   
 

 
 
Motie 
Reg. Nr. M  19.4 
 
Agendapunt: 19. Beleidsplan op weg naar nieuwe energie 

Onderwerp:  vele kleintjes maken een grote 

De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 15 december 2020, 

gehoord de beraadslaging, 

 
overwegende dat:  
 

• inwoners zich bewust zijn van energieterugwinning; 
• vele inwoners daartoe zonnepanelen hebben laten plaatsen op hun dak; 
• een groot potentieel dakoppervlak nog onbenut is; 
• de zonneladder ook als eerste spreekt van de optie van zon op dak;  

 

van mening zijnde dat:  

• particuliere huishoudens die energie terug leveren meegeteld moeten worden in de 
energieopgave RES; 

• deze geplaatste capaciteit een rol moet spelen in het totale plaatje met betrekking tot de RES 
als stimulans voor de inwoners; 

• landschap en landbouwgrond maximaal beschermd moeten worden en plaatsing van 
zonneakkers alleen doorgang zou mogen hebben als alle andere opties zijn uitgenut (volg de 
zonneladder); 

• het vreemd is dat kleine ( < 15 KWP) installaties buiten beschouwing gelaten worden in de 
RES, omdat daar er potentieel heel veel van zijn. Elke kilowattuur die vanaf een dak wordt 
opgewekt hoeft niet op een weiland te staan en dat is winst; 

• we ons ervan bewust zijn dat zonnepanelen op daken minder dan 50% van de opgave kan 
leveren als alle daken worden gebruikt. Maar dat die energie wel direct door de eigenaren 
kan worden gebruikt, waardoor het stroomnet minder wordt belast; 
 

spreekt uit dat: 

• er derhalve een manier gevonden zou moeten worden om de vele particuliere 
zonnepaneelinstallaties te laten meetellen in het regionale RES-bod;  

• dit standpunt (nogmaals) bepleit moet worden bij het programma RES en bij andere 
gemeenten in Nederland;  
 
 

Aangenomen, de griffier 

Voor: CDA, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, 
Het Vechtse Verbond, Lokaal Liberaal, PvdA,  
Samen Stichtse Vecht, Streekbelangen, VVD 

Tegen: PVV 



roept het college op:  
 
1. te onderzoeken of er een format is waarmee groepen huizen als 1 coöperatie zonnepanelen 
kunnen plaatsen die qua opwekking voldoen aan de ondergrens van de RES (15 KWP); 
2. dit format, wanneer dit inderdaad tot de mogelijkheden behoort, beschikbaar te stellen aan onze 
inwoners; 
3. (nogmaals) te pleiten bij het Programma RES om kleinschalige installaties wel degelijk mee te laten 
tellen in de energieopgave RES; 
4. dit standpunt in breder verband (andere gemeenten) kenbaar te maken; 
5. erop te wijzen dat het laten meetellen van kleinschalige lokale capaciteit gemeente(s) zal helpen 
om zon op dak maximaal te stimuleren; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Fractie Lokaal Liberaal   Fractie VVD  Fractie CDA  Fractie PvdA 

 

 

Bas Verwaaijen   Pauline Bredt  Pim van Rossum Douwe van der Wal 

 

 

Fractie Samen Stichtse Vecht Fractie Het Vechtse Verbond 

 

 

Riëtte Habes   Mieke Hoek 
 


