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Onderwerp 

Artikel 36 vraag inzake zonne-energie 

Geachte heer Ooms, 

Op 31 maart 2015 heeft u ons schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement 
van Orde over zonne-energie. 

Vraag 1: Is het mogelijk een actiever stimuleringsbeleid te voeren voor zonne-energie door 
bijvoorbeeld meer aandacht te besteden op de website van de gemeente Houten aan 
mogelijkheden voor Zonne-energie (denk hierbij bijv. aan het crowdfunding project 
ZonnepanelenDelen 

Antwoord: 
Uw constatering is correct dat de gemeentelijke website geen concrete informatie bevat over 
zonnepanelen. Dit gaat echter veranderen. Binnenkort gaat het digitale energieloket Bleeve online. In 
dit digitale loket kunnen bezoekers alle informatie vinden over de verduurzaming van hun woning. Dus 
zowel informatie om de woning energiezuiniger en gezonder te maken als informatie over het 
opwekken van energie. Op Bleeve kunnen bezoekers ook informatie krijgen over collectieve 
inkoopacties in de regio of in contact komen met andere huizenbezitters die vergelijkbare maatregelen 
willen nemen. Tot slot biedt Bleeve ook de mogelijkheid om offertes aan te vragen bij commerciële 
aanbieders. De gemeente Houten (en nog 14 gemeenten in de regio) hebben ook een pagina op 
Bleeve. Hierin zal ook een verwijzing naar de zonnekaart te vinden zijn. Op de gemeentelijke website 
zullen we vooral ingaan op het gemeentelijk beleid, lokale regelgeving en gemeentelijke projecten. 
Voor het overige zal de website een link bevatten naar onze pagina op Bleeve. 

Verder vraagt u of het college een actiever stimuleringsbeleid wil voeren naar het voorbeeld van 
ZonnepanelenDelen. Het college heeft hierin het standpunt dat initiatieven bij voorkeur uit de 
samenleving zelf moeten komen, waarbij de gemeente eventueel kan faciliteren. Een uitzondering 
vormen de daken van de gemeentelijke sporthallen. Voor deze daken worden nu business cases 
uitgewerkt waarbij de optie van crowdfunding nadrukkelijk wordt onderzocht. 

Wij kiezen voor een iets bredere aanpak dan uitsluitend zonnepanelen. Daarom werkt Houten sinds 
kort met 14 andere gemeenten

1 in de regio samen in het samenwerkingsverband U-THUIS. Met dit 
samenwerkingsverband beogen we het voor woningbezitters eenvoudiger en aantrekkelijker te maken 
om hun woning te verduurzamen. De deelname in Bleeve is hiervan een eerste voorbeeld. 

1 Bunnik, De Bilt, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse 
Heuvelrug, Vianen, Woerden, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist. 
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Ook wordt gewerkt aan een ondersteuningsstructuur voor bewonersinitiatieven , waardoor deze 
initiatieven effectiever kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. 
Hiermee hopen wij ook dat er meer collectieve inkoopinitiatieven komen. 

Vraag 2: Is het college bereid grootschalige zonne-energie projecten te ondersteunen door 
proactief een beleid te voeren voor zonne-energieparken waarbij leges achteraf in rekening 
worden gebracht? 

Antwoord: 
Het college staat positief tegenover grootschalige toepassing van duurzame energie in de brede zin 
van het woord. Naast wind, waterkracht en biomassa heeft ook grootschalige zonne-energie onze 
warme belangstelling. Hoewel het beter benutten van de vele onbenutte bedrijfsdaken de eerste 
voorkeur zou hebben, signaleren wij ook dat de voorkeur van projectontwikkelaars van zonneparken 
vooral uitgaat naar grootschalige weide-opstellingen. 

Het uitgangspunt is wel dat de gemeente niet zelf als ontwikkelaar optreedt. Het is dus aan derden om 
met initiatieven te komen. Onze ervaring is dat de commerciële ontwikkelaars vooral op zoek zijn naar 
geschikte locaties 

Omdat de gemeente zelf nagenoeg geen eigen gronden beschikbaar heeft die voor langere tijd 
beschikbaar gesteld kunnen worden voor zonneparken, is de gemeentelijke rol vooral het planologisch 
mogelijk maken van initiatieven. Zonnevelden zijn door de Raad van State bestempeld als industriële 
inrichtingen, waardoor er in het buitengebied altijd een bestemmingsplanwijziging nodig zal zijn. 
Aanvragen voor zonneparken op terreinen van derden zullen wij met een positieve intentie bekijken, 
waarbij overigens altijd een zorgvuldig afweging met de landschappelijke inpassing moet worden 
gemaakt. 

Het college is zich bewust van het dilemma dat de omgevingsvergunning moet worden verleend 
voordat duidelijk is of het zonnepark rendabel geëxploiteerd kan worden. Voor commerciële 
ontwikkelaars met een portfolio van meerdere parken zijn de leges voor projecten die niet of pas later 
doorgaan een normaal ondernemersrisico. Bewonersinitiatieven met slechts één project kunnen dit 
risico niet spreiden waardoor zij in de problemen komen als bijvoorbeeld de SDE+ subsidie niet zou 
worden toegekend. 

Het college wil daarom onderzoeken of het mogelijk is om in bepaalde gevallen het betalen van leges 
(gedeeltelijk) te verbinden aan het doorgaan van het project of specifiek de toekenning van de SDE+ 
subsidie. Ons streven is om hierover bij de eerstvolgende herziening van de legesverordening 
duidelijkheid te bieden. 

Een afschrift van deze brief wordt aan de leden van de raad verzonden. 

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer M.S. Harms via telefoonnummer (030) -
63 92 611. 

-^1 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders 
de secretaris, /cite butóeŕneest 

H.S. den Bieman M. van Liere, loco 
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