
  

 
 

 

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO) 

 
Van  : VVD (Simon de Witte) 
  
Datum indiening                               : 14 november 2022 
  
Aan  : Het college van burgemeester en wethouders 

 
  
Onderwerp :  Zoeklocatie’s duurzame energie opwek t.b.v. binnensteden 
  
Wijze van beantwoording : Schriftelijk (binnen 30 dagen) 

 
  
Datum tussenantwoord : 
(indien van toepassing)   : : 

 

  
Datum beantwoording  : 25 januari 2023 
 
 
Toelichting:  
Geregeld komen er verzoeken bij de Gemeente binnen om zonnepanelen aan te mogen brengen op eigen 
panden in onze binnensteden. Maar vaak vanwege het historisch karakter van de binnenstad, c.q. panden 
is er in verband met welstand een terughoudend beleid om het aanbregen van zonnepanelen toe te staan. 
Daarnaast spelen constructie en verzekeringstechnische kwesties ook een rol. 
 
De wens en de wil om te investeren in zonnepanelen als eigena(a)r(en) van binnenstedelijken panden zou 
mogelijk zijn wanneer er locaties buiten de binnenstad gelocaliseerd worden waar zonnepanelen geplaatst 
kunnen worden. Te denken valt op daken van industriegebouwen, maar ook op loze grondstroken op 
industrieterreinen. 
 
Het voordeel hiervan is dat er nog meer locaal stroom wordt opgewekt en in combinatie met het plaatsen 
van een batterij het rendement van zonnepanelen te verhogen en onafhankelijker te worden. 
 
Door gebruikmaking van blockchaintechnologie kan het een oplossing bieden voor een aantal cruciale 
problemen van het energiesysteem van de energietransitie, zoals netwerkcongestie en garanderen van 
spanningskwaliteit en systeembalans.  
 
 
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 
 

1.  Ziet het college mogelijkheden om zoeklocatie’s te indentificeren voor duurzame energie opwek 
t.b.v. de binnensteden? Bijv. bij het inrichten van het nieuwe industrieterrein Hemmen III, slim 
gebruik maken van incourante delen van bestaande industrieterreinen en/of daken van 
bedrijfspanden?  
 

 Antwoord: 
In Q3 2023 zal het college een plan van aanpak opstellen, hoe om te gaan met energieopwek ten 
behoeve van binnensteden. Hierbij zal ook een relatie gelegd worden met de stadsranden (Sneek en 
Bolsward) en de mogelijkheden voor teruglevering op het net. 
 

2.  Ziet het college kans om de eerder aangenomen Motie Pilot Energieopslag (23 december 2021) te 
combineren met zoeklocatie’s van duurzame energie opwek t.b.v. binnensteden? Misschien i.s.m. 
Fossylfrij Fryslân die momenteel ook een praktijk project gaat beginnen met energieopslag? 
 
 



  

 
 

 Antwoord: 
Binnen Súdwest-Fryslân is er sprake van geheel of gedeeltelijke netcongestie als het gaat om het 
duurzaam opwekken en leveren van elektriciteit. Om deze reden gaat het college in maart 2023 
samen met netbeheerder Liander een onderzoek doen naar het energiesysteem van Súdwest-Fryslân. 
Binnen dit onderzoek wordt onder andere gekeken toekomstige ontwikkelingen (woningbouw, 
laadpalen, aardgasvrij maken gebouwde omgeving, e.d.). Belangrijk onderdeel is ook hoe wij 
netcongestie voor de toekomst kunnen voorkomen. Opslag van elektriciteit zal een onderdeel van dit 
onderzoek zijn.  
 

3.  Vindt het college ook dat door een duurzaam en lokaal energiemarktmodel, die de 
blockchaintechnologie toe past, een oplossing kan bieden voor een aantal cruciale problemen van het 
energiesysteem als gevolg van de energietransitie, zoals netwerkcongestie en garanderen van 
spanningskwaliteit en systeembalans? 
En dat dit energiemarktmodel een goed alternatief is voor de salderingsregeling en het systeem 
flexibeler en toekomstbestendiger maakt? 
Hoe gaat het College dit model uitwerken en implanteren en binnen welk termijn zou dit mogelijk 
zijn? En met welke partijen is samenwerking noodzakelijk om dit te realiseren? 
 

 Antwoord: 
De blockchaintechnologie kan qua ict-oplossing mogelijk interessant zijn om problemen binnen het 
energiesysteem op te lossen. Het nadeel van blockchain is het grote energieverbruik, hoewel ook hier 
ontwikkelingen in zijn. Op dit moment is het, daarom te vroeg om te zeggen of blockchaintechnologie 
een oplossing is. Bovenstaande vraag is voor het college wel een aanleiding om deze technologie mee 
te nemen in het systeemonderzoek. 
 

4.  Is het college met de VVD fractie eens dat hierdoor de betrokkenheid bij de energietransitie wordt 
vergroot, net als draagvlak voor veranderingen? 
Het opwekken van locaal energie, koppelen aan afname van energie en betaling van energie. 
 

 Antwoord: 
Netwerkbeheerder Liander onderschrijft dat het op lokaal niveau bij elkaar brengen van opwek en 
verbruik bijdraagt aan het verminderen van netcongestie. Hoe wij dit optimaal kunnen bereiken zal 
blijken uit het eerder genoemde systeemonderzoek. 
 

 
Tussenantwoord (indien van toepassing): 
 

 

 
 
 

https://www.liander.nl/grootzakelijk/transportschaarste/beschikbaarheid-capaciteit
https://www.consumentenbond.nl/veilig-internetten/blockchain

