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Geacht College, 

 

De PvdA is voorstander van duurzame energie. Met name zonne-energie biedt kansen en de 

PvdA heeft, evenals andere fracties in onze raad, daarvoor al vaker aandacht gevraagd.  De 

ontwikkeling op het gebied van zonnepanelen en zonnecollectoren gaat razendsnel. De 

productieprijzen dalen en ook wat betreft vorm en uiterlijk is er veel meer mogelijk dan een 

aantal jaren geleden. Zo zijn er zonnecollectoren die de uiterlijke vorm van dakpannen en 

andere klassieke dakbedekkingen hebben. Dit biedt met name kansen bij monumentale 

panden. Het plaatsen van zonnepanelen op daken in de historische binnenstad is altijd een 

bezwaar geweest, omdat daarmee de monumentale waarde van de panden zou worden 

aangetast. Weliswaar zijn de kosten van een zonnepaneel-pannen wel wat hoger dan van 

normale zonnepanelen, maar ze zijn zeer duurzaam en gaan langer mee met een levensduur 

van 20 tot 30 jaar. 

Al met al biedt het gebruik van dergelijke systemen voordelen: 

 

 • Lichter dan gewone zonnepanelen (geen constructie aanpassingen 

nodig) 

 • Voor gebakken en beton pannen geschikt 

 • Lange garantie (20 tot 30 jaar) 

 • Mooie integratie in dakvlak 

 • Geschikt voor de standaard omvormers 

 

De PvdA heeft in dit verband de volgende vragen aan het College: 



 

* Ziet het College, evenals de PvdA, kansen om dergelijke systemen óók monumentale 

panden van een duurzame energiebron te voorzien? En daarop een actief (communicatie) 

beleid te voeren? 

* Is het College bereid, te onderzoeken of gemeentelijke panden in beschermde 

stadsaanzichten daar waar mogelijk voorzien kunnen worden van zonnepaneel-dakpannen? 

En daarmee een voorbeeldfunctie te vervullen? 

* Zijn er subsidiemogelijkheden, specifiek voor eigenaren van gemeentelijke en 

Rijksmonumenten en panden binnen het beschermd stadsgezicht? 

 

 

Graag zien we deze vragen schriftelijk beantwoord binnen 30 dagen, conform de artikel 39-

procedure van onze Raadsverordening. 

 

 

Met sociale groet. 

 

Han Verbeem 

Gemeenteraadslid PvdA Bergen op Zoom 


