Aan de gemeenteraad van Dinkelland

Zaaknummer
223987

Bijlagen

Onderwerp
Datum collegevergadering: 30 maart 2021, Raadsbrief 2021 nr. 28

Verzenddatum
30 maart 2021

Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie GroenLinks Dinkelland, met
betrekking tot "Zon op het dak".
Ons besluit
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden.
Toelichting
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen.
Vraag 1:
Hoeveel ha daken van bedrijfsgebouwen bevindt zich in onze gemeente, waar zonnepanelen op geplaatst
kunnen worden en hoeveel % is werkelijk bedekt?
Antwoord 1:
Voor de gemeente Dinkelland is er door MapGear2 in 2019 onderzoek gedaan naar het totaal aan gunstig
liggende daken t.o.v. de zon. Deze daken zijn gecategoriseerd naar gebouwfuncties (bijeenkomst-,
gezondheidszorg-, industrie-, kantoor-, logies-, onderwijs-, sport-, winkel-, woon-, overige gebruiks- en
zonder functie). Van deze daken is volgens de handleiding3 “bepaling zon op dak potentie” 45% ook effectief
geschikt voor plaatsing van PV-panelen.
Bij PV-installaties worden omwille van de gebouwaansluitingen (zoals kleinverbruik en grootverbruik maar
ook bij de SDE) onderscheid gemaakt in PV-installaties < 15kWp (doorgaans voor daken kleiner dan 100m²
en PV-installatie > 15kWp voor daken groter dan 100m²). Met dit onderscheid en gebruikmaking van de
rapportages (zoals in de voetnoot gemeld) is het volgende overzicht voor Dinkelland op te maken:
Totaal oppervlak aan gunstig liggende daken voor zon op dak in Dinkelland is: 88ha
(117.077.148kWh/jr / 133kWh/m²/jr). Na 45% dakgeschiktheidscorrectie is hiervan 40ha effectief
inzetbaar voor PV-panelen. Hiervan is 26ha inzetbaar voor installaties groter dan 15kWp op grote
daken, en 14ha voor installaties kleiner dan 15kWp op kleine daken.
Uit de factsheet van de RVO1 blijkt dat 18MWp (waarvan 8MWp op woningen) aan opgesteld
vermogen tot 2020 gerealiseerd is in Dinkelland. Dit komt overeen met een totaal gerealiseerd
dakoppervlak van 11,5ha (waarvan 5,1ha op woningen). Kortgezegd is er met nog 28,5ha aan effectief
inzetbaar dakoppervlak nog 71% aan potentie.

1 (https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/01/RVO-Factsheet-Zon-PV-Twente.pdf)
2 Analyse zonnepotentie gemeente Dinkelland, MapGear B.V. Deventer, november 2019
3 (https://www.omgevingsweb.nl/wp-content/uploads/po-assets/394350.pdf)
Vraag 2:
Hoeveel % van de behoefte aan zonne-energie kan daarmee, met alle bedrijfsdaken, gedekt worden?
Antwoord 2:
Zie antwoord bij vraag 1.
Vraag 3:
1. Als deze wet ingang vindt, bent u dan bereid inderdaad over te gaan tot dwang als bedoeld door deze
aanscherping?
Antwoord 3:
Het concept Besluit tot wijziging van het Bbl in verband met duurzaam gebruik van daken maakt het mogelijk
dat gemeenten straks, afhankelijk van de lokale situatie, in het omgevingsplan door middel van
maatwerkregels eisen kunnen stellen aan gebouweigenaren over het gebruik van hun daken. Daken kunnen
dan gebruikt worden voor plaatsing van zonnepanelen, maar ook voor wateropslag en verkoeling bij hitte
door middel van groen. Dit geldt dan voor industriële gebouwen en overige gebruiksfuncties, zoals
parkeergarages en schuren. Dus niet voor woningen.
De regeling maakt onderscheid tussen bestaande bouw en nieuwbouw. De maatwerkmogelijkheid in het Bbl
gaat gelden voor nieuw te bouwen gebouwen die niet al onder de landelijke energieprestatie eisen vallen.
Wanneer nieuwe gebouwen al onder de bestaande energieprestatie-eisen van het Bbl vallen zijn extra
voorschriften van de gemeente niet van toepassing.
Wat zijn de juridische mogelijkheden voor gemeenten?
Het concept Besluit tot wijziging van het Bbl i.v.m. duurzaam gebruik van daken maakt het mogelijk dat
gemeenten straks in het omgevingsplan door middel van maatwerkregels eisen kunnen stellen aan
gebouweigenaren over het gebruik van hun daken. Het omgevingsplan zal worden vastgesteld door de
raad.
Waarom deze raadsbrief?
Op basis van artikel 35 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het
college. Schriftelijke vragen worden door het college beantwoord middels een raadsbrief.
Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.
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