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Geachte heer, mevrouw, 

 

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota heeft u verzocht om de moties 2014/72 ‘Gemeentedak 

zoekt zonnepanelen’ en 2014/79 ‘Zonnecentrales op daken van scholen’ voor de einddebatten van de 

begrotingsbehandeling 2015 te beantwoorden. In deze brief vindt u een verkorte weergave van de 

bijgevoegde notitie (bijlage 1) waarin dieper wordt ingegaan op de gemeentelijke daken die we 

beschikbaar stellen aan derden voor zonnepanelen evenals hoe we de schoolbesturen actief informeren 

over de mogelijkheden van zonnepanelen.   

 

Welke daken zijn beschikbaar voor het plaatsen van zonnepanelen?  

Op dit moment plaatsen we zo veel mogelijk zonnepanelen op gemeentelijke daken, conform de 

opdracht om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken in de eigen panden. Begin 2015 zullen 

de eerste zonnepanelen op de Utrechtse sportaccommodaties worden geplaatst. Naarmate de 

gemeente vordert in het treffen van energiemaatregelen aan de gemeentelijke panden zullen meer 

gebouwen zonnepanelen krijgen, indien dit voor de gemeente zelf rendabel is. Daarnaast dienen we 

een SDE+ subsidie aanvraag in bij het rijk voor het plaatsen van zonnepanelen op de eigen 

gemeentelijke gebouwen. Daarmee zijn voor bewoners maximaal 224 van de 576 gemeentelijke daken 

beschikbaar.  

 

Bij deze 224 beschikbare daken zijn de volgende opmerkingen te maken. Een 80-tal gebouwen valt 

onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Wij gaan de schoolbesturen in het primair en 

voortgezet onderwijs actief informeren om hen te stimuleren zonnepanelen op de daken te (laten) 

plaatsen.  Daarnaast zijn 127 panden in tijdelijk beheer van de gemeente voor strategische doeleinden. 

Er is daarom aan derden geen zekerheid te geven over de termijn dat deze daken beschikbaar blijven. 

Daken van parkeergarages en fietsenstallingen lijken de meeste potentie te bieden voor investeringen 

van bewoners in zonnepanelen.    
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Aan de daken die de gemeente beschikbaar stelt aan bewoners stelt de gemeente een aantal eisen, 

omdat de gemeente als eigenaar verantwoordelijkheid blijft voor het gebouw en de installaties. In de 

bijlage 1 wordt hier dieper op ingegaan.  

 

Ondersteuning voor bewoners om zonnepanelen op de gemeentelijke daken te plaatsen 

Aangezien het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke daken onder andere afhankelijk is van het 

succes van de landelijke postcoderegeling voor zoncoöperaties kiezen wij ervoor om de komende 

maanden bewoners te ondersteunen bij de opzet van een zoncoöperatie. De komende maanden 

werken we duit hoe deze ondersteuning vorm gaat krijgen. Vanzelfsprekend geldt deze ondersteuning 

niet alleen voor zoncoöperaties die met gemeentelijke daken aan de slag willen. Daarnaast 

onderzoeken we de komende maanden de haalbaarheid om in de nieuwe aanbesteding voor het 

gemeentelijke energiecontract als onderdeel ‘het investeren in zonnepanelen door bewoners’ mee te 

nemen.   

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.    

 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Utrecht, 

 

 

 

 

de secretaris, 

 

 

 

de burgemeester, 

 


