
 
 
Motie lokaal duurzaam, lokale ondernemers actief meenemen in de communicatie   

 
De raad van de gemeente De Ronde Venen, bijeen op woensdag 30 juni en maandag 5 juli 
2021, aan de orde hebbende het raadsvoorstel Zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens 
nummer 16/21; 
 

Constaterende dat  

● De gemeenteraad van De Ronde Venen in navolging op het Spoorboekje Klimaat Neutraal 

2040 het transitieplan Elektriciteit op 22 februari 2018 heeft vastgesteld; 

● Zonnepanelen op daken en zonnevelden waar draagvlak voor is essentieel zijn om 

doelstellingen op gebied van duurzame energie te behalen; 

● De gemeente bij zonnepanelen op dak een rol heeft als initiator en regisseur, bij 

zonnevelden bevoegd gezag is en vergunningverlener; 

● Het onder de aandacht brengen van kansen en het organiseren van grote inkoopacties 

hier onderdeel van zijn; 

● In de huidige communicatie vanuit de gemeente uitsluitend de partij “winst uit je woning” 

gepromoot wordt; 

● Lokale ondernemers die gespecialiseerd zijn in het aanbrengen van zonnepanelen en 

zonnevelden en de mogelijkheden daarvan hierdoor geen aandacht krijgen vanuit de 

gemeente.  

 

Overwegende dat  

● Zonnepanelen op daken gestimuleerd moeten worden; 

● Inwoners en ondernemers gefaciliteerd moeten worden in informatievoorziening en 

mogelijkheden om daaraan bij te dragen; 

● Lokale ondernemers die gespecialiseerd zijn in het aanbrengen van zonnepanelen en 

zonnevelden goed kunnen bijdragen aan het omhoog brengen van het percentage 

zonnepanelen op daken maar mogelijk ook kunnen participeren bij de realisatie van 

zonnevelden;  

● Lokale ondernemers minimaal gelijke kansen moeten krijgen als grotere partijen van 

buiten de gemeente; 

● In het kader van de “Koop Lokaal actie” extra promotie voor lokale ondernemers passend 

is; 

● Lokale ondernemers van zeer groot belang zijn voor onze gemeente op allerlei gebied 

waaronder dat van werkgelegenheid maar ook belangrijk zijn voor zaken als 

ondersteuning van allerlei activiteiten en sponseringen. Dit alleen kan als een bedrijf 

gezond is en onder andere dus voldoende werk heeft; 

● De evaluatie en herijking van de eerder vastgestelde plannen en doelen niet zal resulteren 

in een andere visie voor zon op dak en voor zonnevelden met draagvlak;  

 

 

 

 



 
 
 

Draagt het college op  

• In de communicatie uitingen van de gemeente op het gebied van het stimuleren van 

zonnepanelen op daken ook expliciet aandacht te geven aan de mogelijkheden die lokale 

ondernemers bieden; 

• Ondernemers in onze gemeente die zich gespecialiseerd hebben op gebied van 

zonnepanelen en zonnevelden actief te benaderen en de mogelijkheid te bieden zich aan 

te melden voor een op te stellen lijst met lokale ondernemers; 

• Deze lijst zowel via de diverse mediakanalen van de gemeente als door het meesturen 

aan inwoners- en ondernemersbrieven onder de aandacht te brengen.  
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