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Terugblik

2020 Ambitie Werkelijk Gehaald?

Vermogen zonnepanelen op daken 30 MWp 70 MWp ✔✔

Vermogen zonnepanelen in zonneparken 30 MWp 25 MWp
(150 MWp vergund)

≈
TOTAAL 60 MWp 93 MWp ✔

TOTAAL aantal zonnepanelen 240.000 365.400 ✔



Opgave: zon op daken en zonneparken

± 2,4 miljoen zonnepanelen



Opgave: zon op daken en zonneparken

Zon op daken 450 MWp
Gerealiseerd 70 MWp
Zon op daken, resterende opgave 380 MWp

Zonneparken 500 MWp
Gerealiseerd/vergund 150 MWp
Zonneparken, resterende opgave: 350 MWp

TOTALE opgave > 950 MWp
TOTALE resterende opgave > 730 MWp

(ongeveer 2 miljoen zonnepanelen erbij)



Zon op daken

Chris Munneke



Ambitie Zon op daken
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Ambitie zonnepanelen op daken
gemeente Groningen

Categorieën type gebouw MWp In %

Woningen 313 70%

Bedrijven 48 11%

De rest 59 13%

Boven parkeerplaatsen (zonnecarports) 30 6%

TOTAAL 450 100%



Rol van de gemeente
• Grotendeels autonome ontwikkelingen 

(Rijksbeleid)

• Ambitie is groter en tijdspad korter dan autonome 
ontwikkelingen

• Daarom inzet van iedereen én aanvullend 
gemeentelijk beleid nodig

• Gemeentelijk invloed op zon op daken is beperkt. 
10 – 15 % ??



Wat gaan we doen t/m 2025 ?

1. Rol van de gemeente

1. Lobbyen bij Rijk en provincie

2. Netcapaciteit uitbreiden

3. Het goede voorbeeld geven

• Zon op alle geschikte daken

• Zonnecarports boven onze parkeerplaatsen

4. Zonnecarports P+R terreinen

Kantoorgebouw gemeente Groningen Gedempte Zuiderdiep 98



Zonnecarports boven P+R terreinen
Onderzoeken kansen zonnecarports bij alle P+R terreinen.

Potentie voor 14 MWp

1. Reitdiep (opgeleverd 2017)

2. Meerstad (in ontwerp)

3. P3 Europapark (in studie)

4. Hoogkerk (veel kansen)

5. Haren A28 (deels)

6. Haren treinstation(onderzoeken)

7. Kardinge
Parkeerplaats van Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten



Wat gaan we doen t/m 2025 ?
1. Nieuwbouw
Potentie van elk nieuw dak ten volle benutten voor zonne-energie.

2. Woningen
Woningeigenaren stimuleren en nog beter helpen via het Regionaal Energieloket.

3. Woningcorporaties
Uitwerken doelstelling ‘Ambitiekader 2021-2025’ Zon op daken in het nieuwe Woonakkoord en de nieuwe 
prestatieafspraken.

4. Bedrijven
Met de Koepel Economische Agenda afgesproken samen op te trekken en afspraken te maken.

5. Scholen
Zonnepanelen op schooldaken versnellen door, daar waar het kan, de plaatsing van het zonnedak in tijd naar 
voren te trekken.



Zonneparken

Hotze Hofstra



Veel reuring en zorg over de noodzaak van 
zonneparken, ‘wildgroei’, ‘gemeente plant in onze 
achtertuin’, ‘commerciële bedrijven gaan er met het 
geld vandoor’

Met dit gegeven: beleidskader zonneparken (concept)



Wat hebben we gedaan?

Intensief proces jan-juli 2021: bijeenkomsten, gesprekken, expert meetings, fietstochten!



Wat is er veranderd? 

We blijven voortvarend werken aan CO2-neutraal in 2035, maar we benadrukken dat 
we ook behoedzaam en zorgvuldig zijn met het invullen van de opgave:

Opgave zonne-energie zonnedaken én zonneparken

Verduidelijking en aanscherping van de boodschap (kaart en tekst)
De Groningse Aanpak: wie doun’t zulf!

Meer de ‘hand aan de knop’

Meer nadruk op waarborgen van ‘lokaal’



Zonneladder vertaald naar nieuwe kaart

Trede 0: zon op alle geschikte daken (stimuleren, verplichten)

Trede 1: no regret: gewenste locaties, slimme combinaties (ja, graag)

Trede 2: nee, tenzij: beperkt ruimte voor klein en lokaal

Trede 3: ongewenst: kwetsbare gebieden, evalueren na 2025

Trede 4: uitgesloten: natuur, bos, cultuurhistorisch beschermd, 
weidevogelgebied



Voorkeurslocaties 
(trede 1)
en bestaande
zonneparken



Uitgesloten en 
ongewenst 
(trede 3 en 4)



De ‘hand aan de knop’ en ‘wie doun ’t zulf’

Doseren en faseren:
Grootschalige zon: twee gebiedsvisies: Meerstad-Noord en Westpoort
(eindresultaat variabel: tussen 220-300MWp, na evaluatie nieuw zoekgebied? Nu nog niet)

Kleine zonneparken: alleen met draagvlak en minstens 51% lokaal eigendom
(eindresultaat: geen harde opgave, maar geschatte potentie 50MWp, betreft circa 0,6% 
van het oppervlakte landbouwgrond in de gemeente)

Beperkt ruimte o.b.v. aangepaste, duidelijke Zonneladder

Opgave haalbaar binnen tredes 0, 1 en 2.
max. 5 projecten tot 2025



Meer nadruk op ‘lokaal’
Meer waarborgen (n.a.v. drie moties):

Onderscheid tussen betrokkenheid directe omgeving en 
gebruikers (procesparticipatie), en lokaal eigendom voor 
de gehele gemeente

Voorrang voor lokaal eigendom directe omgeving, daarna 
lokaal eigendom rest van de gemeente (heldere definitie!)

Directe omgeving kunnen ook inwoners en gebruikers van 
buurgemeenten zijn

Stappenplan voor initiatiefnemers, duidelijkheid voor 
omgeving

Mogelijkheid door raad om draagvlaktoets in te zetten
Belangstellenden

Andere direct 
betrokkenen

directe
omwonenden

initiatief



Tijd voor vragen

Chris Munneke Zon op daken
Hotze Hofstra Zonneparken



1. Nieuwbouw (woningen én bedrijven)
BENG per 1 januari 2021:

Woningen en kantoren: Bijna EnergieNeutrale

Gebouwen

(ovb) vanaf 1 juli 2022:

Omgevingswet

• Omgevingsplan (uitvoering tot 2029)

• Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl): Maakt 

aanvullende eisen voor opwek hernieuwbare energie 

bij industriegebouwen mogelijk door:

o Maatwerkregels (nieuwbouw industrie)

o Maatwerkvoorschriften (bestaande industrie) 



2. Woningen

70% van de potentie betreft daken van 

woningen

Regionaal Energieloket

‘zonnecoaches’

Onderzoeken behoefte aan eenvoudige 

duurzaamheidslening 



3. Woningcorporaties
Nieuwbouw: BENG

Renovatie: Label A

Woonakkoord en prestatieafspraken

Ambitiekader (2021):

“Wij willen zoveel mogelijk corporatieve daken benutten voor het opwekken van duurzame 

energie. Gemeente en corporaties delen elkaars beleid en dragen van daaruit bij.” 



4. Bedrijven

Politieke wens: ‘leg die daken vol.’

Overlegd met Koepel Economische 

Agenda:

Aanpak via Groningen Werkt Slim; 

Samen optrekken en 

uitvoeringsplan opstellen

Parkeerplaatsen tweede functie geven door zonnecarport.



5. Versneld zonnepanelen op scholen

Nieuwe generatie

Goede voorbeeld geven

Aansluiten bij Programma 

Energieneutrale Scholen 2035

Daar waar kan, zonnepanelen 

versneld plaatsen op scholen met een 

geschikt dak.


