
 

M
ed

ed
el

in
g 

 
  Mededeling 

 

  
   

 

*1505897* 
Onderwerp 

Mededeling GS motie 'Zonatlas'  
 
 
Doel van deze mededeling: 

Beantwoording door GS van de motie 'Zonatlas' d.d. 20 maart jl. 
 

Toezegging/motie/amendement: 

Op 20 maart jl. hebben Provinciale Staten het college opgedragen binnen drie 
maanden met een voorstel te komen of, en zo ja hoe en op welke termijn de 
Flevolandse Zonatlas kan worden gerealiseerd. 
 

Inleiding: 

Twee weken voorafgaand aan de vergadering van Provinciale Staten op 20 maart 
jl. is in het ambtelijk Kennisnetwerk Duurzaamheid gesproken over de Zonatlas. 
Met name de gemeente Noordoostpolder heeft concrete Ideeën over aanschaf. 
Niet de kosten voor de licentie, maar de kosten voor de hoogtegegevens zijn voor 
de gemeente een barrière. In die vergadering is toen al toegezegd dat de provin-
cie kijkt of daar een oplossing voor te vinden Is.  
 
In de motie wordt gerefereerd aan de situaties in Duitsland en Gelderland. Het is 
de vraag of het gebruik van de Zonatlas of de subsidie op zonnepanelen heeft 
geleid tot de toename van zon-PV. Waarschijnlijk is het laatste veel belangrijker 
bij de keuze van een individu. Neemt niet weg dat de Zonatlas als communicatie-
instrument nut heeft.  
 
Zonder goede hoogtegegevens kan het model geen berekening maken. Die hoog-
tegegevens moeten ook actueel zijn (nieuwe bebouwing moet er óók op staan, 
slagschaduw neemt toe bij groei van bomen). 
  
Uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) kunnen benodigde gegevens 
gehaald worden. Het gebruik ervan brengt kosten met zich mee. Deze kosten zijn 
hoger dan een licentie voor het gebruik van de Zonatlas. Deze barrière kan de 
provincie voor de gemeenten wegnemen. Een abonnement nemen garandeert de 
provincie van actuele hoogte gegevens. Momenteel wordt gewerkt aan versie 
AHN3. De provincie kan uit de gegevens 'uitsneden' maken en op verzoek van een 
gemeente een 'gemeentelijke hoogtekaart' maken. 
  
Het animo om met de Zonatlas te gaan werken is niet groot. Behalve de gemeen-
te Noordoostpolder heeft alleen Almere enige Interesse getoond.  
 
Naast de Zonatlas is de 'Zonnekaart' op de markt gekomen. Dit product wordt 
goedkoper aangeboden. De werking is vergelijkbaar met die van de Zonatlas (ook 
hier is de beschikbaarheid van goede hoogtegegevens cruciaal). De Noordoost-
polder heeft een offerte van het bedrijf dat de Zonnekaart maakt en geeft aan 
hier de voorkeur aan te geven. Het bedrijf Mapgear heeft bij de provincie aange-
geven dat de Flevolandse gemeenten mogen 'meeliften' op het aanbod dat zij 
gedaan heeft aan de Overijsselse gemeenten. Dat betekent dat de Flevolandse 
gemeenten mee kunnen doen in een collectieve aanpak en daarmee in aanmer-
king komen voor staffelkorting. 
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De hoogtegegevens zijn nodig voor de berekening van de zonne-instraling. Een huis met een dak op 
het zuiden (positief) maar in de slagschaduw van een flatgebouw (negatief) is niet of nauwelijks 
geschikt voor plaatsing van zonnepanelen.  
 
De aanschaf van een abonnement op AHN is voor de provincie aantrekkelijk, omdat de hoogtegege-
vens voor meer doelen dan alleen een berekening voor zonne-energie gebruikt kunnen worden. Uit 
nauwkeurige hoogtegegevens is de dakhelling te halen. En daarmee de instralingshoek en de poten-
tiële opbrengst van zonnepanelen te bepalen.  
 
Vanwege de relatie met bodemonderwerpen (o.a. monitoring bodemdaling) wordt de aanschaf 
bekostigd uit het bodembudget/uitvoeringsprogramma bodem. 
 
Mededeling: 

De provincie Flevoland gaat geen Flevolandse zonatlas realiseren omdat ten eerste de animo onder 
gemeenten niet groot is, ten tweede niet de kosten voor de licentie, maar de kosten voor de hoog-
tegegevens voor gemeenten een barrière vormen en ten derde er een goedkoper alternatief voor de 
Zonatlas op de markt is gekomen (de 'Zonnekaart'. De provincie Flevoland faciliteert gemeenten 
wel bij het aanschaffen van de 'Zonatlas' of een vergelijkbaar product, door het verstrekken van 
hoogtegegevens uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) ten behoeve van de berekening die 
het rekenmodel maakt. Gemeenten sluiten zelf een contract af voor het gebruik van het rekenmo-
del, individueel of collectief. Tenslotte is de aanschaf van een abonnement op AHN voor de provin-
cie aantrekkelijk, omdat de hoogtegegevens voor meer doelen dan alleen een berekening voor 
zonne-energie gebruikt kunnen worden zoals het monitoren van de bodemdaling en infrastructurele 
werken. 
 
Het vervolg 

De aanschaf van een abonnement op AHN. 
 
Ter inzage in de leeskamer 

Deze mededeling. 
 
Verdere informatie 

n.v.t. 
 
  


