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Geachte heer/ mevrouw,
Samen met overheden, bedrijven en burgers staan we aan de lat om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daaraan
dragen we allemaal ons steentje bij. De Gemeente ’s-Hertogenbosch zet in de gebouwde omgeving al actief in
op het stimuleren van meer zonne-energie op daken en meer groene daken.
Zon-op-dak t.b.v. draagvlak energietransitie
In het publieke debat krijgen we vaak de roep om zon-op-dak mogelijk te maken en zo nodig af te dwingen. Het
realiseren van zon-op-dak draagt bij aan het vergroten van het draagvlak voor de energietransitie. De Gemeente
’s-Hertogenbosch zet al actief in op het stimuleren van meer zonne-energie op daken en meer groene daken.
Wij maken als gemeente bijvoorbeeld ook gebruik van de zonneladder. Echter hebben we daarvoor, buiten de
inzet op ons eigen gemeentelijk vastgoed, nu weinig instrumenten, met name voor de bestaande bouw. Als
gemeente vinden we de stap die u zet om wettelijke mogelijkheden te creëren voor het verplichten van
duurzame daken dan ook wenselijk en logisch.
RES opgave: alle daken geheel volleggen nodig
In de toelichting op het concept besluit wordt aangegeven dat de maatwerkregels en -voorschriften proportioneel
moeten zijn, en dat daarbij naar de vraag naar duurzame energie in het pand moet worden gekeken. Diverse
grote industriële panden, zoals voor logistieke functies en parkeergarages, hebben vaak geen hoog
energieverbruik, maar wel veel dakoppervlak. Met behulp van deze wijziging kunnen zij niet worden verplicht het
hele dak vol met zonnepanelen te leggen. Voor het kunnen behalen van RES doelen, en toepassen van de
zonneladder, is het volledig benutten van grote daken juist erg van belang. En hebben we alles nodig om onze
doelen te bereiken. We hebben niet de luxe om deze daken te ontzien. Het is ook moeilijk uit te leggen in de
dynamiek die er speelt rondom opwek van grootschalige energie om deze potentie niet te benutten.
Verzoek tot nader bezien wijziging: verplichting volledig benutten dak
We verzoeken u bij wijziging van het besluit de mogelijkheden te verruimen om het volledig benutten van daken
te verplichten, los van het energieverbruik in het gebouw. Er zijn diverse constructies mogelijk, zoals verhuur
van daken en leveren van stroom aan derden, waarmee het volledig volleggen van een dak rendabel is.
Wettelijk mogelijk maken lokaal energie leveren
Op dit moment mogen bedrijven en particulieren wettelijk gezien geen stroom leveren aan hun buren. Dit
beperkt de mogelijkheden enorm om geschikte dakoppervlakken zoveel mogelijk vol te leggen en de stroom
lokaal te leveren waar de vraag is. Door meer directe levering van zonne-energie van grote daken in de lokale

omgeving wordt het elektriciteitsnet ontlast. Daarnaast wordt een collectieve aanpak voor het realiseren van
zonne-energie op bedrijventerreinen beter haalbaar.
We verzoeken u, gelijktijdig met de wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving, te bezien hoe het
onderling leveren van stroom tussen bedrijven onderling en aan particulieren wettelijk mogelijk gemaakt kan
worden.
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