
                                                                                    

 
MOTIE (artikel 28 RvO) 
 

 
Van ONS Brielle, IBGB, VVD, PvdA, CDA, Vrij Voorne 
  
Aan  De voorzitter 
  

  
Onderwerp :  Motie verduurzaming Brielse binnenstad 

 
  
Datum raad  in openbare   

vergader ing b i jeen:  
19 oktober 2022 

  

  
  
De fracties van ONS Brielle, IBGB, VVD, PvdA, CDA en Vrij Voorne stellen de gemeenteraad 

van Brielle, in vergadering bijeen op 19 oktober 2022, voor de volgende motie aan te nemen: 

 

Constaterende dat: 

• De raad van de gemeente Brielle op 6 november 2018 de motie ‘Postcodeloze 

projecten voor zonnepanelen’ heeft aangenomen; 

• Deze motie als doel had alle inwoners van de binnenstad een mogelijkheid te bieden, 

om te investeren in zonnepanelen op daken buiten de binnenstad via postcodeloze 

projecten (postcoderoosregeling); 

• Het onderzoek van Stimular geen geschikte daken heeft opgeleverd, waardoor - 

inmiddels vier jaar later - de bewoners van de binnenstad volledig zijn aangewezen 

op de reguliere energieleveranciers; 

• De bewoners van historische panden en/of historisch beschermde woonkernen, 

hierdoor onevenredig worden getroffen door de stijgende energieprijzen, waarbij een 

verhoging van 500% geen uitzondering is; 

• De bewoners van sociale huurwoningen eveneens te maken hebben met extreme 

kostenstijgingen van de energierekening, vanwege achterstanden met betrekking tot 

de verduurzaming van de woningen; 

• Deze bewoners veelal de kostenstijging financieel niet kunnen opvangen. 

 

Overwegende dat: 

• In de Welstandsnota Brielle 2018 is opgenomen dat zonnepanelen - zowel op 

monumenten of op nieuwbouw - binnen de vesting alleen mogen worden geplaatst op 

daken uit het zicht van het openbaar gebied; 

• Deze beperking ertoe leidt dat veel bewoners van de binnenstad geen direct toegang 

hebben tot het zonne-energie en hierdoor geen bijdrage kunnen leveren aan de 

energieopgave en geen invloed hebben op de hoogte van de eigen energierekening; 

• Veel woningen in de binnenstad beperkte isolatiemogelijkheden hebben. 

 

Van mening zijnde dat: 

• De bewoners van sociale huurwoningen als gevolg van achterstallig onderhoud m.b.t. 

verduurzaming én de bewoners van de binnenstad als gevolg van gemeentelijk beleid 

worden beperkt en hierdoor met hogere energielasten worden geconfronteerd; 

• Het wenselijk is de waardevolle bescherming van het historische karakter van de 

binnenstad door het beschermd stadsgezicht te behouden. 

 



Draagt het college op om: 

1. Op korte termijn te onderzoeken welke maatregelen tot verduurzaming (isolatie en 

energieopwekking) mogelijk gemaakt kunnen worden voor zowel de bewoners van de 

binnenstad, als de bewoners van sociale huurwoningen; 

2. Bij dit onderzoek mee te nemen dat de maatregelen niet leiden tot een grote 

aantasting van het beschermde stadsgezicht in de binnenstad; 

3. Bij dit onderzoek mogelijkheden te betrekken tot faciliteren van eigenaren in de 

verduurzaming van woningen (zoals bijvoorbeeld het formuleren van beleidsregels op 

basis waarvan plaatsing van zonnepanelen en het doorvoeren van isolatiemaatregelen 

wel mogelijk zijn en het faciliteren van een collectieve aanpak verduurzaming); 

4. Zich te laten inspireren door de ervaringen op te vragen van andere vestingsteden 

met beschermd stadsgezicht. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekend, 

 

 

Wim Smit (fractie ONS Brielle) 

 

 

Frits de Reus (fractie IBGB) 

 

 

Frans Joost Heijboer (fractie VVD) 

 

 

Ben van Stijn (fractie PvdA) 

 

 

Jan Wolters (fractie CDA) 

 

 

Anneke Witte (fractie Vrij Voorne) 

 

 

 
Beslui t  raad:  

      stemmen voor 

      stemmen tegen 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 19 oktober 2022 

 

De griffier, 

 

De burgemeester, 

  

  

  

B.J. Nootenboom  G.G.J. Rensen 

 

 

 


