
     
 

MOTIE ACTIEPLAN ZON-OP-DAK & ISOLATIE 
De gemeenteraad in vergadering bijeen op 27 mei 2021, in behandeling nemende de 

Gedeeltelijke Evaluatie Visie Energie en Ruimte; 
 

Constaterende dat: 

• Het beeld van particulier(e) zon-op-dak en isolatie binnen het gemeentehuis nog 
niet volledig is, al wordt er wel aan gewerkt1; 

• Er diverse subsidies en hulpbronnen zijn voor inwoners die willen verduurzamen, 
die momenteel slechts een zeer geringe bekendheid genieten; 

• Er nog een groot percentage daken in onze gemeente is dat geschikt is voor 
zonnepanelen maar hiermee nog niet is ingericht; 

 
Overwegende dat: 

• Participerende inwoners van enorm belang zijn bij het verduurzamen van de 
gemeente Steenbergen, waar zij zelf ook nog eens financieel van profiteren;  

• De gemeenteraad in staat moet zijn om kaders en ambities te stellen m.b.t. 
(particuliere) verduurzaming; 

 
Draagt het college op: 

• Een Actieplan Zon-op-Dak & Isolatie op te stellen, waarin in ieder geval staat 
opgenomen: 

o De meest actuele en nauwkeurige cijfers m.b.t. beschikbaar dakoppervlak 
en opbrengst van zon-op-dak en de hoeveelheid woningen per 
isolatiecategorie2; 

o Welke ambitieuze, jaarlijkse doelstellingen de gemeente nastreeft m.b.t. 
particuliere verduurzaming en welke (extra) middelen daarvoor nodig zijn; 

o Hoe zowel intensievere onlinecommunicatie via (nieuwe)3 media als een 
laagdrempelige, geïntensiveerde wijk/kerngerichte aanpak4 kunnen 
bijdragen tot verregaande particuliere verduurzaming; 

• Dit Actieplan uiterlijk in het vierde kwartaal van 2021 aan de raad voor te leggen, 
zodat zij kaders en ambities kan stellen; 

 
1 Zie antwoorden technische vragen VVD en PvdA. 
2 Cijfers dakoppervlak moeten reeds in kaart worden gebracht voor de volledige evaluatie Visie 
Energie en Ruimte en cijfers isolatiecategorie moeten reeds in kaart worden gebracht voor de 
Transitievisie Warmte. 
3 Denk aan veel frequentere posts op Instagram en Facebook. 
4 Inclusief buitengebied. Denk aan een intensievere inzet van energieambassadeurs, meerdere 
flyers en brieven op B1-taalniveau per jaar, het stimuleren van transitie per wijk/kern zodat men 
elkaar stimuleert, en mogelijk andere, innovatie ideeën uit andere gemeenten.  



 
En gaat over tot de orde van de dag.  
Namens: 
Partij van de Arbeid, Nadir Baali 
VVD, Kees Gommeren 
 


