
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Motie zonatlas 18-12-2013 

Doel van deze mededeling: 

Op 13 november j l . is in de besluitvormende ronde van de Programmabegroting 
2014 door gedeputeerde Gijsberts toegezegd dat hij eind dit jaar met een mede
deling komt over de stand van zaken motie zonatlas (Edocs 14754423). Deze 
mededeling gaat in op deze toezegging. 

Toezegging/motie/amendement: 

Op 20 maart 2013 hebben uw Staten ons opgedragen om binnen 3 maanden met 
een voorstel te komen of, en zo ja hoe en op welke termijn de Flevolandse 
zonatlas kan worden gerealiseerd. 

inleiding: 

Het coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 geeft aan dat duurzaamheid een inte
graal onderdeel Is van het provinciaal beleid. 

Het collegeuitvoeringsprogramma 2011-2015 geeft aan wat de provincie deze 
collegeperiode wil bereiken: "Behoud van de koploperspositie op het gebied van 
duurzame ontwikkelingen, mei name op het gebied van energie en klimaat. 
Flevoland is 80% enei-gieneutraal (exclusief vervoer) in 2015 en 100% in 2020. 

Ten aanzien van zonne-energie faciliteert de provincie Initiatieven die gericht 
zijn op het stimuleren van de productie van zonne-energie. 

Op 20 maart 2013 hebben uw Staten de motie Flevolandse Zonatlas (Edocs 
14754423) aangenomen. Met deze motie dragen uw Staten ons op om "binnen 3 
maanden met een voorstel te komen of, en zo ja hoe en op welke termijn de 
Flevolandse zonatlas kan worden gerealiseerd." 

Op 27 juni 2013 hebben wij uw meegedeeld (Edocs 1505897) geen Flevolandse 
Zonatlas te realiseren omdat ten eerste de animo onder gemeenten niet groot is, 
ten tweede niet de kosten voor de licentie, maar de kosten van de hoogtegege
vens voor gemeenten een barrière vormen en ten derde er een goedkoper alter
natief voor de zonatlas op de markt is (de zonnekaart). Het college faciliteert de 
Flevolandse gemeenten bij het aanschaffen van de zonatlas of een vergelijkbaar 
instrument, door het verstrekken van hoogtegegevens uit het Actueel Hoogtebe
stand Nederland (AHN) ten behoeve van de berekening die het rekenmodel 
maakt. Gemeenten sluiten zelf een contract af voor het gebruik van het reken
model, individueel of collectief. De aanschaf van een abonnement op AHN Is voor 
de provincie aantrekkelijk omdat de hoogtegegevens voor meer doelen dan 
alleen een berekening van het rendement van zonnepanelen gebruikt kunnen 
worden, zoals voor het monitoren van bodemdaling en voor Infrastructurele 
werken. Met deze mededeling heeft het college voldaan aan de oorspronkelijke 
tekst van de motie. 

Op 25 september j l . is de beantwoording van de motie door uw Staten unaniem 
als onbevredigend gekwalificeerd en is de motie 'Flevolandse Zonatlas' derhalve 
niet afgevoerd als zijnde afgedaan. 
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Op 13 november j l . is door gedeputeerde Gijsberts toegezegd dat het college 
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eind dit jaar komt met een mededeling over de stand van zaken motie 'Flevolandse zonatlas'. 

Portefeuillehouder Gijsberts heeft de afgelopen periode geïnventariseerd hoe binnen en buiten 
Flevoland de duurzame energieopwekking met zonnepanelen wordt gestimuleerd. 

Daaruit is gebleken dat er in feite meerdere marktpartijen zijn die de zonatlas of een vergelijkbaar 
product aanbieden. De grootste spelers op de markt zijn tetraëder.solar (zonatlas) en MapGear 
(zonnekaart). Daarnaast wordt In de regio Haaglanden het product Zonnig Haaglanden aangeboden 
en beschikt de gemeente Amersfoort over de Zonnescan Amersfoort. De animo onder de Flevoland
se gemeenten voor de zonatlas is niet groot. De gemeenten Noordoostpolder en Urk hebben dit jaar 
de zonnekaart aangeschaft waarmee inwoners van deze gemeenten direct kunnen zien of hun 
woning geschikt is voor zonnepanelen. De gemeenten Almere en Lelystad willen binnenkort ook de 
zonnekaart ter beschikking stellen aan hun inwoners. 

Op 20 november j l . is er met de provincies Gelderland en Utrecht bestuurlijk kennis uitgewisseld 
over de zonatlas. Provincies Flevoland en Utrecht zijn geïnteresseerd in de toegevoegde waarde 
van de zonatlas ten opzichte van een vergelijkbaar product als de zonnekaart en de provinciale rol 
ten aanzien van het stimuleren van het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-
energie. De provincie Gelderland heeft als onderdeel van haar duurzaamheidsprogramma zich ten 
doel gesteld om het gebruik van zonnepanelen eenmalig te stimuleren door voor haar gemeenten 
een product aan te schaffen dat inwoners Inzicht biedt of het rendabel Is om in zonnepanelen te 
Investeren. In december 2012 heeft Gelderland daarom een meervoudige onderhandse uitvraag 
offertes aangevraagd bij een vijftal marktpartijen. Voor de provincie Gelderland hanteerde bij de 
gunning meerdere criteria, waarbij ook de ontzorging van het provinciaal apparaat zwaar meetel
de. Temeer daar het huidige provinciale duurzaamheidsprogramma per 1 januari 2015 afloopt. De 
provincie Gelderland heeft gekozen voor het product van de zonatlas van tetraëder.solar omdat de 
berekeningsmethodiek een slag nauwkeuriger is en tetraëder.solar samenwerkt met het Klimaat
verbond, die de provincie Gelderland ontzorgt als het gaat om bijvoorbeeld communicatie (nieuws
berichten, helpdesk, Installatievideo). Medio dit jaar beschikken alle Gelderse gemeenten over de 
zonatlas, waarbij sommige gemeenten als Zutphen zowel over de zonatlas als de zonnekaart be
schikken. De 56 subkaarten (alle Gelderse gemeenten), 1 (provinciale) hoofdkaart en de ontzorging 
door het KUmaatverband koste de provincie Gelderland in totaal zo'n € 200.000,-. 

Mededeling: 

Op verzoek van uw Staten willen wij de Flevolandse gemeenten faciliteren door de zonatlas na mei 
2014 ter beschikking te stellen. Met de zonatlas wordt de duurzame energieopwekking met zonne
panelen gestimuleerd. Wij verzoeken uw Staten de financiële dekking (€ 30.000,-) te betrekken bij 
de besluitvorming over de Perspectief nota. Dit kan In mei 2014. 

Het vervolg 

Nadat wij u bij de Perspectiefnota een voorstel zullen doen ter dekking van de benodigde 
€ 30.000,- (omdat in de door u vastgestelde begroting 2014 niet in een budget is voorzien), zullen 
wij door middel van een enkelvoudige onderhandse aanbieding de zonatlas realiseren en deze ter 
beschikking stellen van de gemeenten. In het laatste kwartaal van 2014 beschikken dan alle Flevo
landse gemeenten over de zonatlas. 

Ter inzage in de leeskamer 

Niet van toepassing. 

Verdere informatie 

Niet van toepassing. 


