
 

 

Dordrecht, 22 november 2022 
 
Vragen ex artikel 40 Reglement van Orde 
 
Betreft: CDA Dordrecht: Zonnepanelen op onze scholen! 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht. 
 
Geacht College, 
 
Het CDA Dordrecht is een voorstander van de coöperatieve samenleving waarbij inwoners 
samen voortvarend energieproductie realiseren in onze regio. Als fractie zien we het belang 
van energie productie in onze regio omdat we zo strategisch eigenaarschap en invloed 
hebben op onze energie voorziening. Ook kunnen de lasten van energieopwekking 
(ruimtegebruik, uitzicht) en de lusten (besparing, verdienvermogen, minder afhankelijkheid) 
dan beide terecht komen bij onze inwoners.  
 
In Dordrecht hebben we de Coöperatie Drechtse Energie (CDE) die veel initiatieven neemt 
om in samenwerking met verschillende gemeentes, ondernemers en instellingen 
zonnepaneel projecten realiseert door de participatie van inwoners. Voorbeeld hiervan is 
het project Zon op Andermans Dak waarbij er bijvoorbeeld in de gemeente Sliedrecht 
zonnepanelen worden gerealiseerd op een gemeentelijk gebouw (1).   
 
Tegelijkertijd is er een situatie waarbij het CDA Dordrecht ziet dat de kwaliteit van 
huisvesting van veel maatschappelijk vastgoed, zoals veel scholen, matig tot slecht is. Een 
goed voorbeeld hiervan is het gebouw van het Insulacollege aan het Halmaheiraplein. We 
hebben begrepen dat alle betrokken partijen: de gemeente, gebruikers, beheerders en 
eigenaren het erover eens dat het gebouw bij uitstek geschikt is voor duurzame 
energieopwekking. Toch liggen er geen zonnepanelen op de daken. (2) 
 
Het CDA is niet tevreden met de huidige ontwikkelingssnelheid van zonnepaneel projecten 
op maatschappelijk vastgoed.  
 

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

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

 
Het CDA Dordrecht heeft signalen gekregen dat er in Dordrecht, ondanks de wens bij alle 
betrokkenen, zonnepaneelprojecten op maatschappelijk vastgoed (dus niet alleen scholen) 
maar moeizaam of niet van de grond komen. Daarom de volgende vragen: 
 

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

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

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

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? 

 
De CDA fractie ziet met belangstelling uit naar de beantwoording. 
 
Hartelijke groet, 
 
Namens fractie CDA Dordrecht 
 
Jan van Dam Timmers 
Raadslid CDA Dordrecht 
 

1. Drechtseenergie.nl/zoad/over-zoad/  
2. https://www.hvcgroep.nl/ons-verhaal/projecten/zon-op-dak-basisscholen-en-

sporthallen-dordrecht 
 




