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Aan de leden van de Raad

Roosendaal : 18juni 2018

Geachte leden van de Raad,

Bij de behandeling van de Visie Zonne-energie in de raadscommissie van 31 meijl. heb ik uw raad
toegezegd u over een aantal zaken nader te informeren. Dat doe ik met deze brief.

1. Hoe werkt de zonneladder voor de gemeente?

De zonneladder brengt hiërarchie aan in het beoordelen van initiatieven voor zonne-energie van
de geschiktheid van locaties. Bij een initiatief kan de gemeente beoordelen waar een initiatief
thuishoort op de zonneladder en welke specifiek beleid er van toepassing is. Wij willen dat er
zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van mogelijkheden in bestaand stedelijk gebied. ln
voorkomende gevallen moeten initiatiefnemers motiveren waarom zij een initiatief in het
buitengebied kiezen in plaats van een andere mogelijkheid die lager op de zonneladder staat.

2. Wat is er gedaan aan het stimuleren van mogelijkheden in het bestaand stedelijk gebied?

Sinds voorjaar 2017 zíjn wij bezig geweest met het stimuleren van bedrijven om hun daken te
gebruiken voor zonne-energie. Daarnaast is onze gemeentelijke accountmanager Bedrijven actief
op dit gebied.

Er is met 7 bedrijven contact geweest. Dit heeft geresulteerd in 3 toekenningen van SDE+-
subsidie, 1x voor 10.000 m2 (Primark), en 2x voor ca. 6.000 m2. ln totaal dus ca. 2,2heclare.
Er lopen nu ook contacten voor SDE+-aanvragen in najaar 2018. Dat gaat om verschillende
daken, bij elkaar ca. 't0.000 m2 groot, plus misschien nog één dak van 60.000 m2. Dit laatste gaat
om het dak van een aanstaand nieuw DC op voormalige Suikerunie-grond tegenover het Herstaco-
stadion, waar ook de accountmanager Bedrijven een belangrijke rol heeft speelt.
Om de particuliere markt te bereiken nemen wij bijvoorbeeld deel aan de Duurzaamheidswinkel
Roosendaal en hebben wij onze Duurzaamheidslening. Daarnaast werken we samen met het MEC
om de bewustwording van de energietransitie te vergroten.
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Zonnepanelen op grote platte bedrijfsdaken lijkt een gemakkel¡jke manier om zonnepanelen aan te
brengen. Maar in de praktijk zijn ü nog wat belemmeringen. De belangrijkste belemmeringen zijn:
- Dakconstructie kan de extra dakbelasting niet aan (dak is niet sterk genoeg);
- Als het dak onderhoud nodig heeft, dan moeten de zonnepanelen tijdelijk venruijderd worden;
- De terugverdientijd, ca. 10 jaar, is soms langer dan de periode dat de bedrijven in het pand

gevestigd zijn;
- Dakeigenaar is vaak niet dezelfde partij als de gebouwgebruiker. Dit maakt het soms

complexer.

Met onze ervaring van het afgelopen jaar, onze contacten met het lokale bedrijfsleven en onze
ambitie met betrekking tot de energietransitie, zoals opgenomen in Roosendaal Futureproof, wil ik
de komende jaren meer doen om de energietransitie te stimuleren. Daarom zal ik dit jaar, conform
de Beleidsvisie Zonne-energie, met een plan komen om dit bereiken. Bewustwording bij inwoners
en ondernemers is daarbijeen belangrijk onderdeel.

3. ls landschappelijke inpassing ook noodzakelijk voor de gebieden die direct aan de stad
grenzen?

Ja, voor alle initiatieven geldt dat er ngsplan moet zijn

Met vriendelijke groet,

r Koe
Wethouder Duurzaamheid, Zorg, Volksgezondheid en Bestuurlijke Vernieuwing


