
 
Bijlage 1 – Overzicht van aangekondigde maatregelen, regelingen en besluiten in de zonnebrief. 

 

 

Nr.  Aangekondigd in de zonnebrief: maatregel, regeling, besluit In zonnebrief 
1 De RES’en vragen hun huidige RES 1.0 – voor zover dit nog niet is gebeurd - te vertalen in regionale Uitvoeringstrategieën Zon op 

Dak op het niveau van gemeente of regio. 
p. 5 

2 Verkennen/start maken met uitwerking van regeling voor stimuleren zon-PV bij ongeschikt dak (d.m.v. dakversterking of 
lichtgewicht panelen). 

p. 5 

3 In gesprek blijven met zonnesector en verzekeraars over verzekerbaarheid zon-PV op dak. p. 6 
4 Uitwerken verplichting zon op dak  bij utiliteitsbouw >250m2 en alle utiliteitsbouw ‘solar prepared’ per 2025.  p. 7 
5 Aanscherpen BENG-eisen voor utiliteitsbouw <250m2 en nieuwbouw woningen per 2025. p. 7 
6 Aanscherpen eisen hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie per 2025. p. 7 
7 Verruimen concept-AmvB met maatwerkbevoegdheid in Bbl voor gemeenten voor verplichten hernieuwbare energie bij bestaande 

bouw per 2024. 
p. 8 

8 Verkennen beleid en normering voor de inzet van maatschappelijk vastgoed. p. 8 
9 Hernieuwbare energie toevoegen aan EML, mogelijk inclusief zon-PV. p. 8 
10 BNC-fiche EU Solar Energy Strategie. p. 8 
11 Voortgang zon op overheidsdaken bijhouden in Monitor Zon-PV (incl. afstemming medeoverheden). p. 9 
12 Verkennen instructieregels in Bal en Bkl over volledig benutten dak.  p. 7 
13 Uitwerken instructieregel in Bkl over multifunctioneel ruimtegebruik bij zonnevelden p. 10 
14 RES’en verzoeken om in de voortgangsrapportage RES toe te lichten hoe de Voorkeursvolgorde Zon is gehanteerd. p. 10 
15 Verkennen aanvullend budget voor multifunctioneel ruimtegebruik. p. 11 
16 In gesprek met Aedes om te verkennen wat ervoor nodig is om de duurzaamheidsplannen te versnellen. p. 12 
17 VvE’s: belemmeringen regelgeving wegnemen (Burgerlijk Wetboek). p. 13 
18 In gesprek met grote private beheerders en G4 om PV bij VvE’s te bevorderen. p. 13 
19 Initiatiefrecht huurders uitbreiden met o.a. zonnepanelen. p. 12 
20 Routekaart circulaire zonneparken. p. 14 
21 Verkennen mogelijkheden en wenselijkheid normen/keurmerk/certificaat circulaire zonnepanelen. p. 14 
22 IMVO-convenant Hernieuwbare Energie tekenen. p. 14 
23 Vermindering van milieudruk benoemen als expliciet aandachtspunt bij de financiering van energie-innovatie. p. 14 
24 Zonne-innovaties opnemen in MOOI-regeling p. 14 
25 Codewijziging congestiemanagement. p. 16 
26 Verruimen van de mogelijkheden die leiden tot lagere netimpact. p. 16 
27 Verder onderzoek naar het stimuleren van flexopties. p. 16 
28 Onderzoek naar het stimuleren van thuis- en buurtbatterijen. p. 16 
29 Herijkingstraject doelen en investeringszekerheid HoL p. 17 
30 Nota van wijziging salderingsregeling incl. TNO-rapport p. 19 


