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Ame ndement toevoeging Zo n ne ladder aa n E ne rgietra nsitie-agenda 2O2O-2O23

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op27 mei2O2O

ter behandeling van statenstuk 2O2O-932, inzake "Energietransitie-agenda 2020-2023"

besluiten:

De Energietransitie-agenda 2020-2023 vast te stellen, met aanvullino van:

1. Speerpunt 1 Gebouwde omgeving: onder Focus: toevoeging de volgende eerste alinea

Oprichting taskforce
Wij richten een taskforce op. Deze taskforce heeft als doel de Zonneladder in de praktijk concreet
ingang te doen vinden, r4et de nadruk op de toepassing van de onderste trede ervan. De onderste
trede betreft: daken en gevels. Een voorkeur bestaat voor zonnepanelen op daken en gevels van
gebouwen. Omdat hier al sprake is van bebouwing zal het introduceren van zonnepanelen op deze
plekken doorgaans minder invloed hebben op de kenmerken of identiteit van een gebied.
Middelste trede: bebouwd gebied. Om dezelfde reden hebben daarna onbenutte terreinen in

bebouwd gebied de voorkeur. Bovenste trede: landelijk gebied. Om aan de gestelde energiedoelen
te voldoen, kan blijken dat ook locaties in het landelijk gebied nodig zijn. Ook in dat geval gaat de
voorkeur uit naar het zoeken van slimme functiecombinaties. Hoewel natuur- en landbouwgebieden
daarbij niet volledig worden uitgesloten, ligt de voorkeur bÍj gronden met een andere primaire
functie dan landbouw of natuur, zoals waterzuiveringsinstallaties, vuilnisbelten, binnenwateren of
bermen van spoor- en autowegen. ln de taskforce zullen alle stakeholders vertegenwoordigd zijn.

Toelichting:

Op dit moment ondervinden initiatiefnemers m.b.t. zonneponelen op daken uiteenlopende barrières,
zools benodigde regelgeving, de rol van de verzekeringsmaotschoppijen, beperkingen in de

bouwconstructie, het netwerk en de netwerkbeheerders et cetera. Concluderend, welwillendheid
strondt vaok. We kunnen olleen slogen met zon-op-dok als olle neuzen dezelfde kont op staon.
Doorom gaon wij een Taskforce in het leven roepen met doarin een vertegenwoordiging van alle
stokeholders. Alle portijen oan zowel de voor- ols ook de achterkant, vqn initiatiefnemers,
netwerkbeheerders, verzekeroors, agroriërs tot overheden om te werken aon een oplossing woarin de

hindernissen voor het ploatsen van zonneponelen op daken worden weggenomen.
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