Leon van den Beucken
Naakt zonnende daken..dat kun je niet maken! Motie EENLokaal aangenomen
Terecht zeggen veel van onze inwoners “dat ze maar eens eerst alle daken volduwen met de
zonnepanelen voordat ze aan zonneweides en windturbines beginnen die het landschap verpesten.”
Daarom heeft Leon van den Beucken namens EENLokaal met veel politieke steun een motie daartoe
ingediend en is deze aangenomen.
Toch is dat vol leggen van de daken nog niet zo eenvoudig. De gemeenten in Nederland kunnen de
logistieke hallen of andere bedrijven niet dwingen om dit te gaan doen. Binnenkort wordt de
regelgeving uit Den Haag iets aangepast. Dan kunnen gemeenten er voor kiezen om bedrijven dit op
te gaan leggen. Maar dat zijn slechts de zonnepanelen die ze nodig hebben voor eigen gebruik, dus
dat schiet niet op. Bovendien: hoe zit het met ongeschikte daken van oudere hallen?
Er is nog een probleem. De netcapaciteit van het lokale en regionale netwerk blijkt op veel plaatsen
al aardig aan de limiet voor de komende jaren. De gemeente Venlo heeft niet zoveel mogelijkheden
voor grootschalige opwek in de buitengebieden: Buiten Greenport-Venlo worden Hanik in Lomm en
Meelderbroek Belfeld als “potentiegebied” voor mogelijke grootschalige energie-opwek genoemd.
Dit zijn kostbare gebieden, in Belfeld zijn dat met name boomkwekerijen, goed voor de zuurstof en
mooi om te zien. Hoewel het onderzoek naar die gebieden eerst draagvlak, haalbaarheid en
betaalbaarheid moet aantonen, geeft dat nu een raar en wrang gevoel. Zeker bij lege daken.
Bovendien staan andere ontwikkelingen, zoals opslag (waterstof) en transparante panelen voor
tuinderskassen niet stil.
De netcapaciteit van Hanik en Meelderbroek is inmiddels wel al geclaimd bij Enexis. De bedrijven die
nu op relatief korte termijn de daken willen voorzien, kunnen er niet op vertrouwen dat er
voldoende netwerkcapaciteit is. Zo lopen we wellicht vele hectaren op de daken mis. Dat botst ook
met het principe van de zonneladder. Vandaar de motie: “naakt zonnende daken, dat kun je niet
maken”.
In de motie wordt gevraagd te onderzoeken of we de geclaimde capaciteit van het netwerk kunnen
weghalen bij de buitengebieden en gebruiken om bedrijven te kunnen verleiden hun daken vol te
leggen. Ook vragen we om bedrijven te begeleiden waar gewenst en daarbij een lokale
energiecoöperatie in te zetten, zoals Samenstroom. Dit vanwege hun expertise en ook om de
samenleving mee te laten profiteren. Nu was het een goed moment om met een dergelijke motie te
komen, in de gemeenteraad werd het Beleidskader Nieuwe Energie besproken.
De motie van EENLokaal kreeg brede politieke bijval, en werd mee ingediend en gesteund door
vrijwel alle fracties.

