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Motie 'Daken voor zonne-energie'
Veldhoven vraagt duidelijk overheidsbeleid voor 
energietransitie

Met een motie voor het VNG-jaarcongres (op 4 en 5 juni) wil de gemeente 
Veldhoven, samen met andere gemeenten, het rijk aansporen om snel 
duidelijkheid te verschaffen over het beleid rondom de energietransitie. Het 
gaat dan met name om beleid dat het plaatsen van zonnepanelen op daken 
makkelijker kan maken. De gemeente hoopt met deze motie snel meer 
duidelijkheid te krijgen over de ondersteuning die de rijksoverheid daarbij kan 
bieden.

Jeroen Rooijakkers, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Veldhoven: "We hebben 
hier veel dakoppervlak dat geschikt is voor het opwekken van duurzame elektriciteit. We 
pleiten voor mogelijkheden om deze daken maximaal te kunnen benutten. De 
onduidelijkheid over de huidige salderingsregeling bijvoorbeeld, belemmert het benutten 
van dat dakoppervlak. Op dit moment wachten alle gemeenten, ook in onze regio, op 
duidelijkheid over hoe de rijksoverheid de toepassing van zonne-energie op daken gaat 
ondersteunen. Met ondersteuning van het rijk kunnen we die ruimte ook daadwerkelijk 
benutten."

Regionale Energie Strategie (RES)
Het Rijk werkt aan een klimaatakkoord en heeft alle 30 regio's in Nederland gevraagd, te 
onderzoeken hoe en waar ze energie kunnen besparen of duurzaam kunnen opwekken.
De regio's maken daarom een regionale energiestrategie. Die strategie beschrijft hoe de 
regio zal bijdragen aan drie onderdelen van het Nationaal Klimaatakkoord: opwekken van 
duurzame elektriciteit, besparen van energie en duurzaam verwarmen van gebouwen. De 
Metropoolregio is gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van een RES. 
Veldhoven vindt dat een langetermijnvisie en duidelijkheid over subsidies, regelingen en 
ondersteuning vanuit de Rijksoverheid nodig zijn om de RES goed te kunnen uitvoeren.

RES-partners regio
In de Metropoolregio Eindhoven werken de 21 gemeenten, 2 waterschappen, provincie 
en Enexis samen aan de RES. Daarnaast wordt iedereen betrokken, van inwoner tot 
natuurorganisatie, van woningbouwcorporatie tot netbeheerder.

Noot voor de redactie
* De motie vindt u op : https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-wk21- 

I-Motie-college-Veldhoven-t-b-v-VNG-congres-inzake-Daken-voor-Zonne-energie-
Veldhoven.pdf

* Op het moment dat dit persbericht wordt verzonden is bekend dat de volgende 
gemeenten de Veldhovense motie ondersteunen: Helmond, Bladel, Laarbeek, 
Cranendonk, Bergeijk, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Eersel, Reusel-De Mierden, 
Nuenen, Drimmelen en Alphen-Chaam

* Neem voor meer informatie contact met ons op. Stuur een e-mail naar 
communicatie@veldhoven.nl of bel het algemene telefoonnummer 14 040.


