M O T I E 2019-09-19
Onderwerp: Zon op dak in RES
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 23-09-2019
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. in de RES aan moet worden gegeven wat het verwachte regionale aanbod aan
hernieuwbare energie zal zijn in 2030;
2. de netbeheerder op basis van deze gegevens zal doorrekenen welke
aanpassingen er aan de energie-infrastructuur nodig zijn, welke kosten dit
meebrengt en wanneer het op wordt genomen in de planning;
3. in het landelijke Klimaatakkoord (blz. 164) is aangegeven dat alle zonneinstallaties groter dan 15 kWp (hieronder vallen alle grootverbruikersaansluitingen
op bedrijfs- en boerderijdaken) meetellen voor de opgave om gezamenlijk 35 TWh
te realiseren;
4. er in de voorliggende startnotitie voor gekozen is om alleen windmolens en
zonneweiden in het bod op te nemen en daarmee geen rekening te houden met
de verwachte groei van zonne-installaties op daken;
5. de groei van zonne-installatie op daken nu al zorgt voor een tekort aan
transportcapaciteit;
6. er veel agrariërs zijn in Noordoostpolder die hun SDE subsidie terug (dreigen te)
moeten geven, vanwege een te lange tijd tot de netverzwaring is gerealiseerd,
van mening dat
1. voorkomen moet worden dat een te beperkte transportcapaciteit in de toekomst
opnieuw zorgt voor belemmeringen voor het plaatsen van grote zonne-installaties
op (boerderij)daken;
2. daarvoor de te verwachtte capaciteit aan zonnepanelen op (boerderij)daken ook
opgenomen moet worden in het RES-bod, zodat de netbeheerder voor voldoende
transportcapaciteit kan zorgen.
3. Het (op blz 14 van de startnotitie) genoemde uitgangspunt om het bod primair uit
bestaand ruimtelijk beleid (windmolens en zonneweiden) te laten bestaan,
aangevuld zou moeten worden met (een prognose voor) zon op dak.
verzoekt het college
er in onze RES-regio op toe te zien dat zonne-installaties op daken die groter zijn
dan 15kWp ook in het RES-bod worden opgenomen
en gaat over tot de orde van de dag.
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