
  

Berghem, 10 juni 2019 

 

Betreft: Artikel 41-vragen over zonnepanelen op daken bedrijven 

 
Geacht college van B&W, 

Uit gegevens van het CBS blijkt een hausse in de aanleg van zonneparken op landbouwgrond, terwijl 
de groei van zonnevelden op bedrijfsdaken stagneert. Ook in de gemeente Oss zien we dat slechts 
een paar procent van de bedrijfsdaken wordt benut voor grootschalige opwekking van zonne-
energie, terwijl anderzijds ondernemers in de rij staan om vruchtbare zavelgrond in de polder te 
gebruiken voor grootschalige opwekking van zonne-energie. 

De SP vindt dat eerst bedrijfsdaken en staldaken moeten worden gebruikt voor de grootschalige 
opwekking van zonne-energie en heeft daarom de volgende vragen: 

1. Deelt u het standpunt van de SP dat zonnevelden op bedrijfsdaken de voorkeur hebben 
omdat sprake is van meervoudig landgebruik, omdat ze het uitzicht niet verstoren en omdat 
opwekking en gebruik dicht bij elkaar liggen zodat er nauwelijks transportverliezen zijn? 

2. Minister Ollongren heeft aangegeven dat ze met provincies en gemeenten wil afspreken om 
geen nieuwe vergunningen af te geven voor nieuwe zonne-akkers, zolang ze de Regionale 
Energie Strategie nog niet hebben vastgesteld. Deelt u haar standpunt?  

3. Bent u bereid om vooruitlopend op deze bestuurlijke afspraak reeds in de geest van haar 
oproep te handelen? Zo nee, waarom niet? 

4. Uit een enquête op de website van de ASN-bank, ingevuld door 21.400 mensen, blijkt dat 
64% vindt dat zonneparken op grote daken de voorkeur hebben bij het opwekken van 
duurzame energie. 23% vindt windparken op zee het meest geschikt, 4% is voor zonneparken 
op land en 2% is voor windparken op land. De gemeente Oss kiest de omgekeerde volgorde: 
eerst windparken op land en vervolgens zonneparken op land. Bent u met de SP eens dat de 
gemeente beter naar de mensen moet luisteren en veel meer werk moet maken van 
zonneparken op grote daken? 

5. In de periode 2013 t/m 2018 is aan 144 bedrijven en instellingen in de gemeente Oss SDE-
subsidie verleend voor grootschalige energie-opwekking op daken. Hiervan waren eind april 
slechts 26 projecten gerealiseerd, ofwel 18%. Wat is de reden voor de vertraging bij de 
realisatie? Wat kunt u doen om realisatie te versnellen en te voorkomen dat verleende 
subsidies vervallen?  



6. Op 15 november 2018 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarin u 
wordt gevraagd om bij de verkoop van bedrijventerreinen als voorwaarde op te nemen dat 
het dak zodanig wordt geconstrueerd dat een optimale hoeveelheid zonne-energie kan 
worden opgewekt. Voert u deze motie inmiddels uit? Wat zijn daarbij uw ervaringen? 

7. Indien u de motie niet uitvoert, wat is daarvoor de reden? 

8. Bent u bereid om samen met andere gemeenten, bijvoorbeeld in het kader van de RES en bij 
de ontwikkeling van Heesch-West af te spreken dat bij uitgifte van nieuwe 
bedrijventerreinen de voorwaarde wordt gesteld dat de daken maximaal worden gebruikt 
voor de opwekking van duurzame energie? 

9. Zo nee, wat is daarvoor de reden? 

10. Vliegveld Weeze heeft onlangs 7000 parkeerplaatsen overdekt met zonnepanelen (zie 
bijgevoegde foto). Dit levert duurzame energie, kost geen landbouwgrond en heeft als 
voordeel dat de auto koel blijft in de zomer. Bent u bereid deze mogelijkheid te onderzoeken 
voor grote openbare en particuliere  parkeerterreinen in Oss? 

11. Bent u bereid om in beeld te brengen hoeveel potentie er is voor grootschalige opwekking 
van zonne-energie in Oss op terreinen die hoog scoren op de zonneladder, zoals bedrijfs- en 
staldaken, geluidsschermen, voormalige stortplaatsen en parkeerterreinen? 

12. Bent u bereid om samen met het georganiseerde bedrijfsleven, individuele bedrijven, 
parkmanagement, energiecoöperaties en andere stakeholders te bezien hoe een impuls kan 
worden gegeven aan grootschalige energie-opwekking op de daken van Osse bedrijven en 
instellingen? Zo ja, aan wat voor acties denkt u dan? 

13. Bent u bereid om met Rijkswaterstaat in overleg te gaan om te bezien of de A50 en A59 
kunnen worden benut voor grootschalige energie-opwekking door het plaatsen van 
geluidwerende zonneschermen? 

Met vriendelijke groet, 

SP-fractie Oss , 

Adrie Geerts 



 


