
Motie Vreemd aan de orde van de dag

“Zonnepanelen voor alle inwoners van Voerendaal”

 

De gemeenteraad van Voerendaal bijeen op 13 februari 2020

 

Constaterende dat:  

 De provincie Limburg als interim beleid een zonneladder heeft opgesteld als 
onderdeel van de duurzaamheidsladder.

 De provincie nadrukkelijk kiest voor het beleid ´daken eerst´ en er vanwege dit 
interim beleid door de provincie minder mogelijkheden zijn om energie op te 
wekken middels zonneweides.

 De provincie bij dit beleid aangeeft dat zonnepanelen op huurwoningen worden 
gestimuleerd via overleg met woningcorporaties.

 79% van de woningen van de woningstichting een eengezinswoning is. (Bron jaarverslag 
WS  2017; stand 31-12-2017: 870 woningen)

 De meeste huurwoningen van de woningstichting Voerendaal dus ook in aanmerking 
komen voor zonnepanelen.

 

Overwegende dat:  

 Er vele voorbeelden, binnen Limburg en daarbuiten, zijn waarbij woningcorporaties 
zonnepanelen in samenwerking met hun huurders en eventueel geholpen door 
derde partijen op grondgebonden woningen aanbrengen. Zie hiervoor bijvoorbeeld 
de site van de consumentenbond en dan optie 2, 
https://www.consumentenbond.nl/zonnepanelen/zonnepanelen-voor-
huurders#no2,  www.wonen-zuid.nl, www.wocozon.nl, 

 De gemeente bij monde van de portefeuillehouder in de gezamenlijke 
commissievergadering op 24 oktober heeft uitgesproken dat dit juridisch niet 
mogelijk is. De gemeente, bij monde van een ambtenaar in de commissievergadering 
Leefomgeving op 29 januari heeft uitgesproken dat zij de woningcorporatie niet kan 
dwingen. In de prestatieafspraken met de woningstichting afspraken zijn gemaakt 
over zonnepanelen op niet grondgebonden woningen.

 Het aanbrengen van zonnepanelen op huurwoningen in overleg c.q. met 
goedkeuring van de bewoners kan plaatsvinden en dat de huurders hiervan 
financiële voordelen kunnen ondervinden. Zo dragen de woningstichting 
Voerendaal en de huurders hun steentje bij aan een duurzamer Voerendaal en levert 
dit ook nog eens besparingen op voor de vaste lasten van een deel van onze 
inwoners. 

https://www.consumentenbond.nl/zonnepanelen/zonnepanelen-voor-huurders#no2
https://www.consumentenbond.nl/zonnepanelen/zonnepanelen-voor-huurders#no2
http://www.wonen-zuid.nl/
http://www.wocozon.nl/


 Gelet op het gegeven dat er in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) 
en Palet 2.0 er een opgave ligt, of komt te liggen voor de gemeente Voerendaal 
waar het installeren van zonnepanelen op huurwoningen een bijdrage kan 
leveren én het beleid ‘daken eerst’ met betrekking tot de installatie van 
zonnepanelen voor een gedeelte kan voorkomen dat er zonneweides aangelegd 
moeten worden die het mooie landschap in de gemeente Voerendaal bedekken,

Spreekt als haar mening uit:

 Dat het College wel degelijk een onderhandelingspositie heeft richting de 
Woningstichting Voerendaal gezien de prestatieafspraken die elk jaar worden 
gemaakt en de diverse projecten die zij samen met/voor de Woningstichting 
Voerendaal mogelijk maakt.

Roept het college op:

 De Woningstichting Voerendaal op bovenstaande informatie te bevragen en te 
verzoeken om de installatie van zonnepanelen op grondgebonden woningen 
mogelijk te maken, zodat de gemeente Voerendaal op deze manier weer een mooie 
stap kan zetten in de eerder onderschreven ambitie om de duurzaamheid top 100 
als gemeente Voerendaal binnen te treden. 

 De juridische onderbouwing aan te leveren wanneer het volgens het college en/of 
de Woningstichting niet mogelijk is om zonnepanelen op grondgebonden 
huurwoningen tezamen met de bewoners te realiseren.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie D66 Voerendaal

 

 

 

 

 

Handtekening indiener ……………………………..


