
   

CONCEPT HANDREIKING ZON GILZE EN RIJEN 
ZIENSWIJZE ENERGIE GILZE RIJEN 

INLEIDING 

De gemeente heeft een Concept Handreiking Zon in Gilze en Rijen opgesteld. Deze handreiking vormt, na 

vaststelling door de gemeenteraad, een afwegingskader voor het beoordelen van initiatieven voor 

zonne-energie in onze gemeente. 

 

Het college heeft deze ‘Concept Handreiking Zon’ ter inzage gelegd. Dit betekent dat iedereen van 15 juni 2021 

tot en met 27 juli 2021 een zienswijze in kan dienen. Dit document is de zienswijze van Energie Gilze Rijen op 

de Concept Handreiking Zon. 

 

ENERGIE GILZE RIJEN  

Energie Gilze Rijen is een coöperatie zonder winstoogmerk voor en door leden en heeft als doel actief een 

bijdrage te leveren aan een klimaatneutraal, duurzaam en energie-onafhankelijk Gilze en Rijen. Wij richten ons 

op het leveren van duurzame energie en het realiseren van energieproductie en energiebesparing bij 

particulieren, verenigingen, instellingen en ondernemers. 

 

Met meer dan 300 leden/gezinnen in Gilze en Rijen is Energie Gilze Rijen één van de grotere 

energiecoöperaties in de regio Hart van Brabant. 

 

Energie Gilze Rijen is actief betrokken bij de ontwikkeling van de grootschalige energietransitie in de regio en 

heeft onder andere bijgedragen aan de realisatie van 4 windmolens op De Spinder in Tilburg. Daarnaast heeft 

EGR inmiddels twee postcoderoos projecten en één SDE+ project gerealiseerd. 

 

Energie Gilze Rijen is één van de energiecoöperaties die de burgerparticipatie in de Regionale Energie én 

Klimaat Strategie (REKS) in Hart van Brabant mee vorm geeft. 

 

Zienswijze 1: Participatie van burgers in de energietransitie is cruciaal om deze te doen slagen. Vandaar dat wij 

een oproep doen juist de burgers bij de realisatie van grootschaliger zon opwekking te betrekken. Dit ontbreekt 

in de Handreiking. 

 

ALGEMEEN 

De Concept Handreiking Zon is een uitgebreid document dat allerlei ontwikkelingen schetst, maar duidelijke 

keuzes ontbreken.  

 

In de Handreiking worden mogelijke zonneladders gepresenteerd, maar geen duidelijke conclusie getrokken 

ten aanzien van de volgordelijkheid van de verschillende stappen. De consequentie is dat uit het document kan 

gelezen worden dat (na een korte pauze) grootschalige zonneweides mogelijk zijn, zonder dat eerdere stappen 

zijn uitgeput. Dit biedt ruimte aan ontwikkelaars om juridische procedures te starten om ‘hun’ initiatieven af te 

dwingen (voorbeeld Drimmelen). 

 



   
Terwijl juist in de no regret fase (stap 1) zoveel mogelijk is! Er zijn immers voldoende bestaande en nieuw te 

ontwikkelen daken in Gilze en Rijen die nuttig toegepast kunnen worden. Hier ligt in de meeste gevallen ook al 

een energie infrastructuur waarop kan worden aangesloten. 

 
  

Zienswijze 2: Wij vragen de politiek in Gilze Rijen om een duidelijk standpunt in te nemen en bovenstaande 

ladder te adopteren, mét de voorwaarde dat de stappen volgordelijk moeten worden afgewerkt en pas na 

instemming van de gemeenteraad een volgende stap op de ladder kan worden gezet. 

 

VOLOP INZETTEN OP ZON OP DAK EN ANDERE ONBENUTTE PLEKKEN. 

In Juni 2019 heeft de gemeenteraad een motie ‘zonnepanelen op bedrijfsgebouwen’ aangenomen. 

Inmiddels is door de gemeente een project ‘zon op daken’ opgestart. Wij moeten constateren dat de resultaten 

in dit project zeer beperkt zijn. Niet in de laatste plaats omdat een instrumentarium om gebruik van bestaande 

bedrijfsdaken te stimuleren ontbreekt. 

Het gevolg van een beperkt resultaat op dit dossier is dat de aandacht verschuift naar de realisatie van 

grootschalige opwek op waardevolle landbouw- en natuurgronden. Dit is een suboptimaal gebruik van het 

beperkte nuttige oppervlak dat wij hebben.  

Zienswijze 3: Het succesvol ontwikkelen van bestaande daken tot zonne-energiecentrales is noodzakelijk! 

Reserveer hiervoor de nog aanwezige netcapaciteit en geef deze niet weg. 

Middels deze zienswijze willen we gemeenteraad en B&W oproepen een verdere inspanning te plegen om zon 

op bestaande bedrijfsdaken te realiseren. 

Dit begint met de constatering dat ongebruikt dak areaal een verspilling is van kostbare ruimte. In onze ogen 

dienen dak eigenaren uit te leggen waarom zij géén gebruik maken van hun dak voor energieopwekking of een 

groendak.  

Zienswijze 4: B&W wordt opgeroepen om voor de ontwikkeling van zon op bedrijfsdaken concreet beleid en de 

daarbij horende financiële instrumenten te ontwikkelen.   

Te denken valt aan een vergoeding per m2 ontwikkeld duurzaam gevel- of dak gebruik. Deze vergoeding te 

betalen vanuit een heffing op niet-nuttig aangewend dakoppervlak. Dit kan een budgetneutrale maatregel zijn, 

als de opbrengsten vanuit de heffing worden aangewend voor de vergoeding.  



   
Simpel rekenvoorbeeld: Stel een budget van 100.000 euro en een heffing van 1 euro per m2 niet-nuttig 

aangewend dakoppervlak. Bij de start van deze heffing is alle nog te ontwikkelen dakoppervlak zeg 

100.000 m2. Dat levert in jaar 1 een opbrengst van 100.000 euro op. Na jaar 1 is 5.000 m2 door bedrijven 

ontwikkeld tot nuttig dakoppervlak, deze bedrijven ontvangen 100.000/5.000 = 20 euro per m2. In jaar 2 

is nog 95.000 m2 niet-nuttig, de heffing wordt verhoogd in jaar 2 tot 1,05 (om het budget in te vullen) en 

er wordt in jaar 2 10.000 m2 ontwikkeld. Deze bedrijven ontvangen 10 euro per m2 en de heffing wordt 

voor jaar 3 verhoogd tot 1,18 euro per m2 (100.000 / 85.000).  

In dit voorbeeld neemt de heffing per m2 toe naarmate er meer wordt verduurzaamt en worden de 

resterende dakoppervlakken die niet-nuttig worden aangewend steeds (iets) zwaarder belast.  

In aanvulling op bovenstaande kan Energie Gilze Rijen bedrijven ondersteunen bij de realisatie van hun 

duurzame daken. Door postcoderoos projecten op te zetten op niet benut dakoppervlak behoeven dak 

eigenaren niet zelf te investeren in deze maatregelen en ontstaat er een win-win situatie.   

Ook biedt dit de mogelijkheid om via een sociale postcoderoos minder draagkrachtige burgers te laten 

deelnemen in de energietransitie. Hiertoe zijn door Energie Gilze Rijen al voorstellen ingediend bij B&W. 

Zienswijze 5: Ondersteun Energie Gilze Rijen bij het opzetten van sociale postcoderoos projecten op 

bedrijfsdaken ten bate van de minder draagkrachtigen in de samenleving en betrek hen hiermee ook bij de 

energietransitie. 

 

INDIEN GROOTSCHALIG MOET 

Als de mogelijkheden van stappen 1 en 2 volledig zijn uitgeput én er nog steeds behoefte is aan meer zonne-

energie (ook gezien netcapaciteit en energie-balans binnen de gemeente) zou na instemming van de 

gemeenteraad het realiseren van grootschalige zonneweides een mogelijkheid zijn. In dat geval zouden alleen 

projecten in aanmerking kunnen komen die vanuit de omgeving gewenst zijn.  

 

Zienswijze 6. De ontwikkeling van deze projecten dient op basis van locatiekeuze door de gemeente in overleg 

met de direct betrokkenen / omwonenden plaats te vinden en niet omdat een ontwikkelaar een ‘grondpositie’ 

heeft. Verdere inpassing vindt plaats in samenspraak met en met instemming van de burgers van onze 

gemeente. 

 

Ons beeld is dat er slimme ontwikkelaars / ondernemers zijn die met de begrippen inspraak en 

burgerparticipatie de hand lichten. Hen is het alleen te doen om het afromen van de winst vóórdat het project 

gaat draaien en zij laten de participanten met een fooi achter. 

 

De subsidie voor deze projecten komt van iedereen die een energierekening heeft en iedereen moet mee 

kunnen doen om daar wat van terug te verdienen. Energie Gilze Rijen wil zoveel mogelijk burgers en 

ondernemers uit onze gemeente laten participeren.  

 

Zienswijze 7: Minimaal 50% burgerparticipatie in de ontwikkeling van een project is nodig omdat anders 

burgers mogelijk bedonderd worden. En daarbij bedoelen wij participatie van burgers uit onze gemeente en niet 

daarbuiten. 

 

De locaties waar nu grootschalige zonneweides staan geprojecteerd voldoen niet aan bovenstaande eisen. 


