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Underwerp 

Zonnedaken openbare parkeerterreinen 

 
 

Wy stelle jo foar kennis te nimmen fan: 

De kansenkaart zonnecarports Achtkarspelen en de wijze waarop hiermee gewerkt gaat 

worden. 

 

 

Koarte gearfetting 

Tijdens de vergadering van de raad van 27 februari 2020 is de motie ‘Zonnedaken openbare 

parkeerterreinen’ aangenomen. In deze motie is het college verzocht om:  

- onderzoek te doen naar de mogelijkheid tot plaatsing van zonnedaken/zonnecarports op  

   openbare parkeerruimtes (te denken valt hierbij aan grote parkeerterreinen nabij  

     winkelcentra c.q. sportterreinen);  

- hierbij tevens te onderzoeken bij Plaatselijk Belangen in hoeverre energiecoöperaties  

     hierin willen/kunnen participeren.  

 

De bijgevoegde ‘kansenkaart zonnecarports Achtkarspelen’ is het resultaat van dit onderzoek. De 

kansenkaart zal worden gebruikt bij de Sinnetafels / Enerzjytafels die wij de komende jaren in 

alle dorpen gaan organiseren in samenwerking met de in de dorpen actieve energiecorporaties en 

Plaatselijke Belangen.     

 

Ynlieding 

Tijdens de vergadering van de raad van 27 februari 2020 is de motie ‘Zonnedaken openbare 

parkeerterreinen’ aangenomen. Het college heeft hierop onderzoek gedaan naar de 

mogelijkheden hetgeen heeft geresulteerd in deze ‘kansenkaart’. Bij het uitvoeren van de 

inventarisatie is verder met de vertegenwoordiging van alle energiecoöperaties, Us Kooperaasje, 

gesproken over een mogelijke rol voor energiecoöperaties bij de ontwikkeling van zonnecarports. 

 

Met de kansenkaart willen we bereiken dat er bij de gemeentelijke organisatie, de 

energiecoöperaties, Plaatselijk belang, ondernemers en (via de Enerzjy-/Sinnetafels) inwoners 

meer inzicht komt in de potentie van opwek van zonne-energie via zonnecarports. Ook zijn 

criteria opgenomen die relevant zijn zodra een locatie in beeld komt om daadwerkelijk ontwikkeld 

te worden tot opweklocatie. Met de kansenkaart zijn deze criteria helder en overzichtelijk 

vastgelegd, zodat deze direct meegenomen/ meegegeven kunnen worden bij planontwikkeling. 

Omdat alle locaties exact zijn ingemeten in het gemeentelijke GIS systeem, kunnen we per dorp 

een gedetailleerde kaart uitdraaien die prima kan dienen als ‘praatplaat’ bij de Enerzjy-

/Sinnetafels in de individuele dorpen. 
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Histoarje 

Op 18 februari 2021 is de Duurzaamheidsagenda, en daarmee ook de zonneladder, door de 

gemeenteraad vastgesteld. Deze heeft als derde trede ‘Zon op erven en terreinen in het dorp of 

het buitengebied’, met een parkeerterrein dat overkapt wordt met zonnepanelen als voorbeeld. In 

de Duurzaamheidsagenda is verder opgenomen dat we via Sinnetafels (ook wel Enerzjytafels 

genoemd) per dorp met de inwoners in gesprek gaan over de energietransitie en de impact die 

dat op hun directe leefomgeving heeft.    

 

Kearnboadskip 

Wij willen de raad informeren over de opgestelde ‘kansenkaart zonnecarports Achtkarspelen’ en 

de wijze waarop wij hier mee gaan werken. Daarmee hebben wij invulling gegeven aan de motie 

‘Zonnedaken openbare parkeerterreinen’ van 27 februari 2021.  

 

Konsekwinsjes 

Door de geïnventariseerde locaties actief te delen met zowel interne als externe partijen, wordt 

mogelijk interesse gewekt om (na benutten mogelijkheden erf en daken) ook met zonnecarports 

te gaan werken. De benodigde investering, vergunning en het traject rond draagvlak en 

inpassing/ontwerp, maken zonnecarports waarschijnlijk tot een optie die pas na daken en erven 

in zicht komt, behalve bij mogelijke koppelkansen met andere opgaven, zoals klimaatadaptatie 

(schaduw creëren/tegengaan hitte, combinatie met meer groen) en bewustwording. 

 

Kommunikaasje 

De kansenkaart wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. Daarnaast wordt er via de 

Feanster aandacht aan besteed. In de eigen contacten tussen team Duorsumens en de 

energiecoöperaties wordt de kansenkaart actief meegenomen en toegelicht. Ook worden 

Plaatselijk belang, energiecoöperaties, ondernemers en andere inwoners via de Enerzjy- / 

Sinnetafels geïnformeerd over de kansenkaart.  

 

Ferfolchtrajekt 

De raad zal door ons over de voortgang op de hoogte worden gehouden. 
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