
 
 

Vragen raadsvergadering 7 november  

Meer zonnepanelen op schooldaken! 

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug willen we, gezien de schaarse ruimte, onze daken zoveel 
mogelijk benutten voor zonne-energie. Uit een recent gepubliceerde benchmark blijkt dat slechts 1 
op de 20 daken (5%) voorzien is van panelen1.   

Veel scholen hebben geschikte daken voor zonnepanelen. Op dit moment hebben echter landelijk 
slechts 1.000 scholen zonnepanelen, de overige 6.000 nog niet.  

Daarom heeft minister Ollongren begin oktober scholen in heel Nederland een brief gestuurd om aan 
de slag te gaan met de zogenaamde Schooldakrevolutie2: een initiatief dat moet zorgen voor fors 
meer zonnepanelen op schooldaken. De minister heeft samen met een aantal banken een fonds 
opgezet van 100 miljoen euro. Er ligt nu een kans om hier op in te gaan!   

Ook de PO-Raad en de VO-Raad vroegen onlangs om meer inzet voor de verduurzaming van 
schoolgebouwen3. Zelf energie opwekking levert tevens extra inkomsten op die scholen hard kunnen 
gebruiken voor het onderwijs. 

De fractie van D66 is ervan overtuigd dat de ambitie van het Rijk met die van de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug samen voor een flinke impuls kunnen zorgen in het aantal zonnepanelen. Om beter zicht 
te krijgen in deze kansen en de betrokkenheid van de gemeenteraad daarbij heeft de fractie enkele 
vragen.  

1. Heeft het college kennisgenomen van de brief van de minister gericht aan scholen, met de 
oproep aan de slag te gaan met de Schooldakrevolutie?  

2. Hoeveel schooldaken in onze gemeente zijn in potentie geschikt voor zonnepanelen? 
Hoeveel scholen hebben er op dit moment al zonnepanelen op hun dak? Voor zover wij 
weten liggen zijn er 5 scholen (Revius, Vuurvogel, Cameleon, Uilenburcht en Coolsma) waar 
het dak deels bedekt is met zonnepanelen  

3. Is het college bereid toestemming te geven voor het plaatsen van zonnepanelen op de daken 
van schoolgebouwen die eigendom zijn van de gemeente?   

4. Kan het college de raad actief informeren over de voortgang van het initiatief 
Schooldakrevolutie in onze gemeente?  

5. Soms is het moeilijk om zonnepanelen op schooldaken te leggen, zoals bij panden die onder 

monumenten- of welstandsbeleid vallen. Eerder heeft college toegezegd (maandag 16 
september tijdens bespreken RIB klimaat programma) een overzicht te maken van 
beperkende wet- en regelgeving en andere belemmeringen. Hoe staat het daarmee?   

Lennart van der Burg D66 

                                                      
1
 https://benchmarkzon.overmorgen.nl/ 

2
 https://nos.nl/artikel/2258920-speciaal-fonds-voor-zonnepanelen-op-scholen.html  

3
 https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/geef-schoolgebouwen-een-duurzame-

upgrade~b2b6577d/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=linkedin  
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