
 

 

     

Motie ‘Haarlemmer Stroom’ zet nieuwe standaard zonne-energie  

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 maart 2021 

Constaterende dat: 

• Er in het stedenbouwkundig programma van eisen van ‘Haarlemmer Stroom’ is 
opgenomen dat de ontwikkeling aan de BENG norm moet voldoen; 

• De wethouder tijdens de bespreking in de commissie ontwikkeling van 4 februari j.l. 
heeft aangegeven dat de BENG norm als resultaat heeft dat er meestal 
zonnepanelen geplaatst dienen te worden; 

• Het Haarlems Dagblad van 8 februari j.l. heeft gepubliceerd dat er zonnepanelen op 
de daken komen van ‘Haarlemmer Stroom’. 

Overwegende dat: 
▪ De indieners graag zien dat alle daken van ‘Haarlemmer Stroom’ zullen worden 

voorzien van zonnepanelen, in plaats van enkele panelen die worden aangebracht 
op een dak als ‘excuus’. De zgn excuuspanelen. 

▪ Er draagvlak is voor zonnepanelen op bestaande daken en dit ook als uitgangspunt 
in het Actieplan Zon is benoemd 

▪ Bij nieuwbouw eenvoudig rekening kan worden gehouden met de draagkracht die 
benodigd is voor zonnepanelen op daken. 

▪ Er partijen, zoals de Haarlemse energiecoöperaties, op zoek zijn naar daken voor 
energieproductie voor Haarlemmers, middels de postcoderoos of SDE regeling en 
zonnepanelen goed te financieren zijn. 

▪ Gemeenten vanaf 2022 zonnepanelen op daken mogen verplichten. 
 Draagt het College van B&W op 

▪ In toekomstige stedenbouwkundig plannen de inzet van zonne-energie op daken 
expliciet te benoemen in voorbereiding op de mogelijkheid de zonnepanelen op 
nieuwbouw daken te verplichten. 

▪ Vanaf 2022 maximale aanleg van zonnepanelen op nieuwbouw te verplichten, tenzij  
hier beargumenteerd van afgeweken wordt en/of bij  projecten die al dermate 
vergevorderd zijn in de planvorming dat het inpassen niet meer mogelijk is 

▪ Een lijst aan te leveren van projecten die al dermate vergevorderd zijn in de 
planvorming dat het inpassen niet meer mogelijk is, zodat individuele toelichting per 
project niet nodig is. 

En gaat over tot de orde van de dag  
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