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Onderwerp  Eenduidig regionaal beleid ter stimulering van zon op dak in 
de Regio Rivierenland  

 
 
Ondergetekende(n) dient/dienen de volgende motie in: 
 

De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen op 3 juni 2021 
 
gehoord de beraadslaging, 
 
Overwegende: 
• Culemborg de komende jaren nog voor een behoorlijke opgave staat met betrekking tot het 
verduurzamen van haar elektriciteitsverbruik en -opwek; 
• Deze ambitie moet worden gerealiseerd door een mix van maatregelen, waaronder naast besparing, 
wind, energie-opslag, etc. in ieder geval de kleinschalige en grootschalige opwek van elektriciteit door 
middel van zonne-energie een bijdrage zal leveren; 
• Deze bijdrage van grootschalige opwek grofweg valt uit te splitsen naar zon op dak en zon op land; 
• De ruimtelijke implicaties, met name van de laatste, groot zullen zijn en beslag zullen leggen op ruimte in 
het buitengebied in de regio Rivierenland; 
• Diverse functies nu al en straks concurreren om de beperkte ruimte in het buitengebied en in de gehele 
regio Rivierenland aanleiding is voor discussie en dilemma’s met betrekking tot landgebruik en 
functiemenging; 
• Zon op dak in zijn algemeenheid in de gehele regio Rivierenland wordt beschouwd als een no regret 
maatregel; 
• Er vanwege dat brede draagvlak behoefte is om voordat er grootschalige opwek door middel van zon op 
land wordt gerealiseerd, eerst alle mogelijkheden zijn of worden benut voor grootschalige opwek door 
middel van zon op dak; 
• Hiervoor in de “constructieve zonneladder” van de Natuur en Milieufederaties uit januari 2019 concrete 
handreikingen worden gegeven; 
• De gemeenteraad van Culemborg eerder bij motie (nr. 158, raadsvergadering 6 april 2021) heeft 
aangedrongen op een hogere ambitie en meer prioriteit met betrekking tot de realisatie van zon op dak in 
Culemborg; 
• Grootschalige opwek door zon op dak ondanks dit draagvlak en lokale ambities niet een 
vanzelfsprekendheid is en dat alle regio gemeenten van de regio Rivierenland gebaat zijn bij een regionaal 
afgestemde aanpak ter stimulering en regie; 
  



Roept het college op: 
Er in regionaal verband op aan te dringen dat er een eensluidend en of op elkaar afgestemd regionaal 
beleid komt ter stimulering van zon op dak. Een dusdanig beleid dat voor ondernemers en particulieren op 
eenduidige wijze duidelijk is waar regionaal op wordt gestuurd, zodat zon op dak meer prioriteit krijgt en 
voorkomen kan worden dat er onderlinge “concurrentie” ontstaat tussen gemeenten. Daarbij ook 

aandacht te geven aan de mogelijkheden om de regionale werkgelegenheid te versterken. 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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