
Schriftelijke vragen VVD

Geachte Griffie,

Misschien is er in mijn vraagstelling n.a.v. de avond over zonneparken en zonne-energie iets niet 
helemaal goed gegaan. Daar tot op heden er nog geen beantwoording heeft plaatsgevonden. Vandaar 
mijn herhaalde verzoek met vraagstelling.

De vragen komen voort uit de stelling van een aantal sprekers tijdens de informatie avond dat er 
onvoldoende dakvolume is, om de behoefte welke nodig zou zijn voor zonne-energie volgens de 
opgave gesteld door de overheid, aanwezig is.
En de oplossing volgens diezelfde sprekers zonneparken/zonnevelden zijn.

Vragen conform artikel 50.

1) Klopt de bewering van sprekers, dat er onvoldoende dakvolume is voor zonnepanelen, om aan de 
energie behoefte volgens de aan onze gemeente gestelde opgave aanwezig is? Waarop is dit 
antwoordt gebaseerd?

2) Zijn er binnen de gemeente West Betuwe belemmerende regelgeving aangaande het plaatsen door 
particulieren van zonnepanelen op de daken van:
A) woonhuizen
B) aan- en bijgebouwen
C) beschermde dorps(aan)gezichten/stads(aan)gezichten
D) monumenten
E) enig ander bouwwerk

- Zo ja, zijn dit dan de wettelijke regelgeving en welke? Zijn deze bindend? Of aanpasbaar door de 
Gemeenteraad en hoe dan wel/niet?
- Zo ja, zijn dit dan de gemeentelijke regelgeving en welke? Zijn deze bindend? Of aanpasbaar door 
de Gemeenteraad en hoe dan wel/niet?
- Zo ja, welke regelgeving belemmert op welke manier dan ook het plaatsen van zonnepanelen op 
genoemde bouwwerken en locaties met bouwwerken? Zijn deze bindend, of aanpasbaar door de 
Gemeenteraad en hoe dan wel/niet?

- Zo niet, hoe komt het dan dat er zoveel onbenutte daken binnen onze gemeente zijn voor 
zonnepanelen en welke invloed kunnen wij als Gemeente(raad) hierop uitoefenen?

Dezelfde vragen voor:
3) Bedrijfspanden/bedrijfsmatige daken;
Gemeentelijke daken;
Daken van overige instanties al dan niet publiek

Graag ziet de VVD-fractie de beantwoording van deze vragen tegemoet, mede in het achterhoofd de 
hele regelgeving en stukken die op de raad af gaan komen de komende periode.

Met vriendelijke groet,
Diane de Zeeuw,
Fractie VVD West Betuwe


