
  
 Breda                           Gemeenteraadsfractie D66 Breda 
 

Aan:     Het college van burgemeester en wethouders 

              Van Breda 

              per mail verzonden 
 
Datum: 25-04-2013 

 
Betreft:   Art. 41-vragen RvO zonnepanelen op braakliggende terreinen 
 
Geacht college, 
 
Op  12 maart 2012  vroeg  D66 Breda of uw College bereid was om de mogelijkheid van grootschalige 
plaatsing van zonnepanelen op 1, of meerdere stukken, braakliggend terrein binnen onze gemeente 
te onderzoeken. 
Wij waren verheugd dat op 21 maart 2012 uw College zich enthousiast toonde in antwoord op onze 
vragen. Daarbij gaf u aan snel te starten met het onderzoeken van de mogelijkheden  om 
medewerking te verlenen aan een initiatief van Breda DuurSaam.  Dit betekende volgens uw College 
dat gemeente Breda aan het inventariseren was of een braakliggend terrein van ongeveer 1,5 ha op 
een ‘zichtlocatie’ tijdelijk beschikbaar kon worden gesteld voor het plaatsen van zonnepanelen. 
Op onze vraag,  om de financiële voordelen van grootschalige plaatsing van zonnepanelen op 
braakliggende terreinen, als ook de bijdrage van dit initiatief aan de Bredase ambitie van 
klimaatneutraliteit, in kaart te brengen en de raad hierover verslag te doen , gaf uw College het 
volgende antwoord; “ Wij zijn hier graag toe bereid. We zullen onze bevindingen met u delen zodra 
er meer zicht is op realisatie.” http://bit.ly/17iuno0 
 
We zijn inmiddels ruim een jaar verder en ons bereiken berichten dat het verloop van het proces op 
z’n minst ‘stroef’ te noemen is, hetgeen D66 Breda zorgen baart. Met het wegvallen van de plannen 
voor de Biomassacentrale moeten de Bredase klimaatdoelstellingen op een andere wijze behaald 
worden.  
 
D66 Breda ziet en benadrukt nogmaals het belang en de grote voordelen van duurzame 
energieopwekking door middel van o.a. zonnepanelen ; 
Ten eerste draagt dit bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van Breda en ten tweede kan 
de gemeente (een deel van) de rentelasten van braakliggende grond terugverdienen. 
Voorts worden, door braakliggende terreinen in te zetten voor mobiele zonnepanelen,  ook 
bewoners van flats en bijvoorbeeld eigenaren van woningen met een verkeerd georiënteerd of te 
zwak dak of een monument, in staat gesteld om toch duurzame energie op te wekken. 
 
Naast bovengenoemde voordelen, komen er op korte termijn  nog twee beweegredenen bij om over 
te gaan tot grootschalige  plaatsing van zonnepanelen. 

- Per 1 juli  zal door een wetswijziging onbeperkt salderen mogelijk worden gemaakt voor 
kleinverbruikers  die beschikken over een aansluiting waarmee zowel elektriciteit aan het net 
wordt geleverd als elektriciteit van het net wordt afgenomen http://bit.ly/11TpRvU 

 
- Daarnaast nemen op 21 juni 2013 Provinciale Staten een definitief besluit over de instelling, 

inrichting en de uitvoering van het provinciale energiefonds, van waaruit de provincie samen 
met andere partijen energieprojecten financiert  om sneller over te gaan op duurzame 
energie en klimaatdoelstellingen te realiseren. http://bit.ly/15HeMAo 

http://bit.ly/17iuno0
http://bit.ly/11TpRvU
http://bit.ly/15HeMAo


 
 
D66 Breda heeft de volgende vragen aan uw College; 
 
1; Deelt uw College met ons de mening dat (grootschalige) plaatsing van zonnepanelen op 
braakliggende terreinen zowel duurzaamheidsdoelstellingen als economische doelen dienen en dat, 
na een periode van trage voortgang, realisatie nu echt prioriteit dient te krijgen?  
 
2;  Is uw college bereid om de komende maand te gebruiken om, voor het eerste opgepakte initiatief 
van BredaDuursaam, tot een concreet en afgerond voorstel te komen zodat er in 2013 een start kan 
worden gemaakt met de realisatie ervan? 
 
4; Betrekt uw college daarbij de extra kansen die zich voordoen nu een nieuwe regeling is 
aangekondigd die onbeperkt salderen per 1 juli 2013 mogelijk gaat maken? 
 
5; Betrekt uw College daarbij de extra kansen die zich voordoen in de vorm van het opgerichte 
Provinciale Energiefonds? 
 
6; Ziet uw college naast het initiatief van BredaDuursaam nog andere kansen voor opwekking van 
duurzame energie op braakliggend terrein? Bent u bereid om een quickscan uit te voeren voor 
eventuele geschikte locaties (binnenstedelijk, aan de rand van stedelijk gebied, mogelijke locaties 
buitengebied) die beschikbaar kan zijn bij de bespreking van de Structuurvisie 2030? 
 
D66 Breda rekent op uw voortvarendheid om te komen tot snellere realisatie van duurzame energie 
de komende tijd. De extra kansen die zich voordoen (onbeperkt salderen en provinciaal 
energiefonds) kunnen in onze ogen niets anders dan een extra stimulans zijn om vaart te zetten 
achter onder andere de realisatie van zonnepanelen op braakliggende terreinen. 
 
In afwachting van uw antwoord verblijven wij, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Paul de Beer  
Fractievoorzitter D66 Breda 
pjlmdebeer@gmail.com    
06-45632236 
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