
Motie dak voor land

De Raad van de Gemeente Groningen in vergadering bijeen op 2 juni 2021 besprekende het raadsvoorstel 

Regionale Energiestratie (RES) 1.0

Constaterende dat

- Ook de gemeente Groningen te maken kan krijgen met schaarste aan netcapaciteit bij de 

realisering van de energiedoelstellingen;

- Er door gemeente en netbeheerder gewerkt wordt aan uitbreiding van de capaciteit maar dit een 

langjarig traject is;

- Op basis van bestaande wetgeving de netbeheerder verplicht is om te werken volgens het first 

come first serve principe; 

- Ondanks pogingen vanuit de Tweede Kamer en de VNG hiertoe, de minister vooralsnog niet 

voornemens is om te komen met een wetswijziging. 

Overwegende dat

- We in de gemeente Groningen uitgaan van de zonneladder waarbij zon op dak en in de bebouwde 

omgeving de voorkeur geniet boven zon in de open ruimte;

- Dit betekent dat we een zo groot mogelijk deel van onze opgave willen realiseren in de bebouwde 

omgeving;

- De huidige wetgeving in combinatie met schaarste aan netcapaciteit in de praktijk kan betekenen 

dat projecten voor zon op dak projecten van meer dan 50 panelen enkele jaren zullen moeten 

wachten op een netaansluiting;



- Het niet wenselijk is voor het draagvlak voor de energietransitie als zon op dak projecten geen 

doorgang kunnen vinden vanwege grootschalige zon op land projecten;

- We ons op dit moment nog niet in deze situatie bevinden omdat veel van de zon op land projecten 

nog vergund en gerealiseerd moeten worden. 

Verzoeken het college

1. In VNG verband in te (blijven) zetten op wetswijziging en mogelijkheden voor gemeenten en 

netbeheerders om voorrang te kunnen verlenen aan zonprojecten die hoger op de zonneladder 

staan in geval van netschaarste.

2. Te onderzoeken of er in het kader van de ruimtelijke ordening en vergunningverlening op dit 

moment al mogelijkheden zijn om voorwaarden te stellen aan grootschalige zon op land projecten 

om netcapaciteit beschikbaar te houden of te maken voor zonprojecten hoger op de zonneladder. 

Daarbij in ieder geval te kijken naar de mogelijkheden tot het stellen van voorwaarden bij de 
vergunningverlening voor bijvoorbeeld het tijdelijk aftoppen van de installatie in geval er schaarste 
ontstaat en de mogelijkheid om gefaseerd te vergunnen om netcapaciteit beschikbaar te houden. 
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