
 

 

MOTIE  17 
 

 
Agendapunt:  11 
Voorstel: nr. 18-66; startnotitie zonne-energie 
 

 
Onderwerp: verhoging ambitieniveau opwekking zonne-energie   
 

 
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 14 november 2018 
 

De Raad gehoord de beraadslaging, 
 
constaterende dat: 

 Uit diverse projecten in Nederland blijkt dat het mogelijk is om relatief snel grote aantallen 
zonnepanelen te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn de 416.000 zonnepanelen die op initiatief van 
Friesland Campina-Groenleven zijn gelegd op de daken van haar toeleveranciers, de 88.000 panelen 
die worden gerealiseerd in het postcoderoos project bij Oranjepoort. 

 Er in de gemeente Barneveld vele bedrijven zijn (Van de totaal 6195 bedrijven oa. in de landbouw 
700, de handel 1470, de recreatie 485 bron: allecijfers.nl) en dus een enorm potentieel aan 
bedrijfsdaken en dus ook veel ruimte voor het leggen van zonnepanelen op daken. 

 Er nieuwe technologische innovaties zijn die nieuwe mogelijkheden creëren voor het leggen van 
zonnepanelen. 

 Daarnaast ook particulieren zonnepanelen op de daken van hun woningen willen leggen.  
 
van mening is dat: 

 door het zo goed en zo snel mogelijk benutten van zonne-energie kan een grote inhaalslag gemaakt 
worden op het gebied van het opwekken van duurzame energie. 

 dat het doenlijk is om in 2 jaar tijd 400.000 zonnepanelen geïnstalleerd te krijgen in de gemeente 
Barneveld, mits de gemeente nu snel duidelijk, actief en doelgericht optreedt en deze projecten goed 
faciliteert en hier externe expertise voor inhuurt. 

 De effectuering van dit hogere ambitieniveau zonne-energie zorgt voor een betere startpositie bij de 
herijking van de energievisie 2015. 

 

Verzoekt het college: 
 
om het ambitie niveau inzake de opwekking van zonne-energie te wijzigen en te stellen op 400.000 
zonnepanelen in 2021. Hiermee kan circa 318 TJ worden opgewekt en aldus wordt meer dan 1/3 van de 
doelstelling opwekking duurzame energie 2020 ( zie energievisie 2015) gerealiseerd. 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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