
Retouradres: Postbus 8   3300 AA DORDRECHT

Aan

de heer C.J. van Dam Timmers
van fractie CDA

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 10 januari 2023
Ons kenmerk 2023-0002997
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake zonnepanelen op onze scholen!

Geachte heer Van Dam Timmers,

Bij brief van 22 november 2022, bij ons ingekomen op 24 november 2022, heeft u 
op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
namens de fractie CDA vragen gesteld inzake zonnepanelen op onze scholen.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Welke redenen ziet het college voor het feit dat geen zonnepanelen 
op het dak liggen van deze school?

Antwoord De uitdaging bij de school aan het Halmaheiraplein is om 
zonnepanelen toe te passen zonder dat het aanzicht (te veel) 
verandert aangezien het een monument betreft. Het is mogelijk maar 
er zijn beperkende voorwaarden.

Vraag 2. Wie is er volgens het college verantwoordelijk voor het organiseren en
realiseren van energieopwekking op deze school?

Antwoord Het schoolbestuur is eigenaar van het schoolgebouw en 
verantwoordelijk voor het realiseren van zonnepanelen op het dak. Zij 
zijn ook (financieel) verantwoordelijk voor de energiekosten.

Vanuit de gemeente, afdeling onderwijshuisvesting, is toestemming 
nodig voor het plaatsen van zonnepanelen. Deze toestemming wordt 
altijd verleend, behalve als er grote beperkingen zijn. De afgelopen 
jaren hebben een aantal andere scholen voor voortgezet onderwijs al 
zonnepanelen geïnstalleerd: Insula Koningsstraat, SDL Kapteynweg, 
Wartburg Prof. Waterinklaan).

Vraag 3. Herkent het college bovenstaande geschetste moeizame/langdurige 
processen bij zonne-energie projecten op gemeentelijke daken?

Zo ja, welke oorzaken ziet het college voor de moeizame processen?
Zo nee, waarom hebben veel daken van scholen en maatschappelijke 
organisaties in Dordrecht geen zonnepaneelsystemen?
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Antwoord Scholen en veel maatschappelijk organisaties zijn zelf eigenaar van 
hun gebouwen. Wij hebben geen inzicht in de overwegingen van deze 
organisaties om wel of niet zonnepanelen te plaatsen. Mogelijk speelt 
de sterke focus op het primaire proces een rol, waardoor er minder 
aandacht en expertise is voor vastgoedexploitatie en huisvesting. Ook
de beperkte mogelijkheid om te investeren in vastgoed kan een rol 
spelen.

Vraag 4. Welke acties gaat het college ondernemen om met urgentie 
maatschappelijk vastgoed zoals scholen netto energie producerend in 
plaats van energie vragend te maken?

Antwoord Eind 2019 heeft de gemeente een intentieovereenkomst afgesloten 
met De schooldakrevolutie om het plaatsen van zonnepanelen op 
schoolgebouwen te stimuleren. Stichting Schooldakrevolutie is de 
aanjager en helpt de gemeente en schoolbesturen om dit voor elkaar 
te krijgen. Ook is er door de gemeente budget beschikbaar gesteld om
voor een aantal scholen een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. 
Voor zes schoolgebouwen is een traject gestart.

Momenteel wordt in het voortgezet onderwijs gewerkt aan een 
Integraal Huisvestingsplan (IHP). Hierin is verduurzaming een 
belangrijk element. Dit IHP zal in de loop van 2023 worden afgerond.

Daarnaast wordt via het zonoffensief, waar via de Agenda 2030 
middelen voor gereserveerd zijn, zon op dak breed gestimuleerd met 
verschillende doelgroep aanpakken. Ook scholen zullen daar een 
onderdeel van uitmaken.

Voor ons eigen (maatschappelijk) vastgoed is in 2020 door de 
gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor het verduurzamen 
van dit vastgoed. Het plaatsen van zonnepanelen is hier onderdeel 
van. Stapsgewijs worden alle gemeentelijke gebouwen aangepakt. Dit 
moet leiden tot een energie neutrale vastgoedportefeuille.

Vraag 5. Wie is eindverantwoordelijk voor het aanjagen en het initiëren of 
realiseren zonnepaneelsystemen op scholen?

Antwoord Voor het aanjagen van zon op dak zien wij een rol voor ons als 
gemeente weggelegd. De feitelijke realisatie is over het algemeen 
altijd een beslissing van de gebouweigenaar.

Vraag 6. Welke rol ziet het college weggelegd voor coöperatieve zonnepaneel 
projecten die de Coöperatie Drechtse Energie organiseren?

Antwoord Er zijn met betrekking tot zon op daken verschillende constructies 
mogelijk, dus ook een coöperatieve zoals bijvoorbeeld een postcode 
roos of andere variant. Ook hier geldt dat er dan afspraken gemaakt 
moeten worden tussen de gebouweigenaar en de coöperatie die het 
dak wil beleggen met panelen.
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Vraag 7. Is het college bereid de mogelijke hindernissen weg te nemen om de 
vlotte verduurzaming van onderwijsvastgoed voor elkaar te krijgen? 
Zo ja, op welke manier is het college voornemens dit te gaan doen

Antwoord We stimuleren verduurzaming van woningen en gebouwen over de 
gehele breedte en hebben aandacht voor eventuele belemmeringen 
daarbij. Als deze binnen onze invloedsfeer liggen zullen we deze 
oppakken. Dat doen we vanuit onze aanpak verduurzaming 
maatschappelijk vastgoed en vanuit het programma energietransitie.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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