Oss, 1 december 2019
Betreft: Artikel 41-vragen over zonnepanelen op bedrijfsdaken in Oss

Geacht college van B&W,
Volgens Bureau Overmorgen bedraagt het totale dakoppervlak van alle panden groter dan 1.000 m2
in Nederland bijna 140.000 ha. Het bureau schrijft dat als 50% van dit dakoppervlak wordt voorzien
van zonnepanelen, er jaarlijks ruim voldoende elektriciteit kan worden geproduceerd om alle
huishoudens in Nederland van duurzame elektriciteit te voorzien. Ook zou hiermee de doelstelling
van 2030 uit het Klimaatakkoord voor ruim tweederde worden behaald zonder dat dit in strijd is met
de Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (https://overmorgen.nl/nieuws/benchmark-zon-op-

bedrijfsdaken/).
In de gemeente Oss liggen 958 panden met een dakoppervlak groter dan 1.000 m2. Het gezamenlijk
oppervlak van deze daken is 263 ha.
Bureau Overmorgen heeft ook een benchmark gemaakt van het percentage bedrijfsdaken waarop
inmiddels zonne-energie wordt geproduceerd en teruggeleverd aan het net. De gemeente Oss scoort
hierin gemiddeld met 7% en staat op de 25e plaats van de 62 Brabantse gemeenten. De gemeente
Goirle staat op 1 met 14%, Veldhoven en Heusden staan op 2 en 3 met 12%
Landelijk staat de gemeente Dronten op de 4e plek met 25%

Naar aanleiding van deze benchmark hebben wij de volgende vragen:
1. Wat vindt u van deze 25e plaats in Brabant?
2. Heeft u ambitie om naar de top 3 op te rukken?
3. Wat gaat u daarvoor doen?
4. De gemeente Dronten heeft net als Oss een stedelijke kern en een groot buitengebied. Bent
u bereid om met de gemeente Dronten in gesprek te gaan over de reden waarom daar 25%
benut wordt en in Oss slechts 7%? Aspecten die daarin meegenomen zouden kunnen worden

zijn gemeentelijk beleid, betrokkenheid van ontwikkelaars, verantwoordelijkheidsgevoel van
het lokale bedrijfsleven, rol van parkmanagement, georganiseerd bedrijfsleven enzovoort.
5. Bent u bereid om met dezelfde vraag contact op te nemen met de Brabantse gemeenten
Goirle, Veldhoven of Heusden?

Met vriendelijke groet,
SP-fractie Oss,
Adrie Geerts

