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Motie "Naakt zonnende daken, dat kun je niet maken!" 

De gemeenteraad van Venlo in vergadering bijeen op woensdag 26 januari 2022 

Constaterende dat: 

- het Beleidskader Nieuwe Energie ter besluitvorming voorligt 
- er wat betreft opwek van zonne-energie grote slagen gemaakt zijn, met name op de Logistieke hallen 
van Greenport Venlo, maar dat er ook nog een aantal bedrijfsdaken "naakt" liggen te zonnen 

- Venlo zeer dichtbevolkt is, weinig ruimte heeft, het Meelderbroek in Belfeld al behoorlijk volgebouwd is 
met glastuinbouw en ook 't Hanik te Lomm een waardevol open gebied is 

- de vooranalyse peiljaar 2025 (RES blz.82) en systeemstudie energie-infrastructuur al achterhaald lijken 
- zon-PV een van de keuzes uit de energiemix is 
- dubbelgebruik van ruimte zeer wenselijk is voor leefbaarheid, ruimtelijke beleving, groen en draagvlak 
- diverse technische ontwikkelingen voor nieuwe energie en opslag aan de horizon gloren 

Overwegende dat: 

- per 1 juli 2022 gemeenten (nieuwe) bedrijven mogen verplichten om zonnepanelen te leggen, maar de 
verplichting slechts geldt voor het eigen verbruik 

- de lokale en regionale netwerken aan hun maximum capaciteit lijken te komen, maar de twee 
denkrichtingen in Lomm (Hanik) en Belfeld (Meelderbroek) wel al gereserveerde netwerkcapaciteit 
betreffen, terwijl het in deze fase enkel nog een gebiedsverkenning betreft 

- hierbij evenwel andere waardevolle initiatieven (oude en nieuwe hallen, zoals in Belfeld) die mogelijk 
veel eerder te realiseren zijn, (kunnen) worden misgelopen wegens twijfels over netwerkcapaciteit 

- deze hallen veel dichter bij de ( onder)stations en gebruikers van elektriciteit liggen, in tegenstelling tot 
de twee mogelijke potentiegebieden, met name Meelderbroek waar het onbebouwde deel ook nog 
eens kostbare boomkwekerijen betreft 

- er uit de samenleving niet mis te verstane signalen komen dat de grote daken het eerst vol gelegd 
dienen te worden, dus de druk op het draagvlak van de energietransitie moet worden verminderd 

- Er een maatschappelijke afweging nodig is bij schaarste op het net, ook volgens dit VNG artikel 

Roept het College op om: 

- de inzet om (bedrijfs)daken te gaan gebruiken voor Zon-PV nog verder te intensiveren 
- te onderzoeken en te bespreken met Enexis wat de gevolgen zijn van het (voorlopig) weghalen van de 

claim op Meelderbroek en/of Hanik en te onderzoeken of de "vrijkomende claimcapaciteit" weer 
meteen inzetbaar kan zijn voor de grote logistieke hallen en bedrijven, m.a.w. geen overall verlies 

- in het verlengde daarvan te onderzoeken in hoeverre de netwerkclaim op Meelderbroek en/of Han ik 
vooralsnog moet worden geschrapt om de logistieke hallen in Venlo over de streep te kunnen trekken 

- bij grootschaligere zon op daken lokale energiecoöperatie(s) een prominente rol te laten nemen, 
wegens de expertise, ook voor wat betreft mede-eigenaarschap en (liefst 100%) lokaal eigendom 

- dit uiterlijk bij de "herijking" van dit nieuwe beleidskader (Q1- 2024) in beeld te hebben, of des te 
eerder als mogelijk en ons vanaf nu halfjaarlijks actief over deze voortgang te informeren 

En gaat over tot de orde van de dag 

Jos Hoezen (CDA) 

Wim Janssen (Groen Link 


