
Motie 2020 - 93

Motie vrijstelling voor OZB voor zonnepanelen

Inhoud van de motie

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024;

overwegende dat: 

1. zonnepanelen worden meegenomen bij het vaststellen van de WOZ-waarde van woningen en 

andere gebouwen;

2. de onroerende zaak belasting (OZB) wordt berekend op basis van de WOZ-waarde;

3. staatssecretaris van financiën Snel aan de Tweede Kamer heeft laten weten dat gemeenten 

de mogelijkheid hebben om bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de OZB 

uitzonderingen op te nemen voor specifieke (gedeelten van) onroerende zaken (zoals 

zonnepanelen); 

4. in het collegeprogramma staat dat Ridderkerk volop inzet op het opwekken van zonne-

energie; 

5. we in 2050 alleen nog energie willen gebruiken die komt van duurzame of restbronnen;

6. we nog grote stappen moeten maken om dit te bereiken; 

is van mening dat:

a. het goed is de energietransitie bij inwoners en bedrijven te stimuleren; 

b. nog veel daken in Ridderkerk onbenut zijn waar het gaat over zonnepanelen; 

verzoekt het college om:

in het voorstel tot het vaststellen van de Verordening onroerende zaakbelasting 2021 een 

vrijstelling op te nemen voor zonnepanelen, zodat over de waarde van de zonnepanelen geen 

lokale lasten betaald hoeft te worden;

en gaat over tot de orde van de dag.

De raadsleden, 

Petra van Nes- de Man, Burger op 1 Pascal Slaa, partij 18PLUS



Algemene informatie

Betreft raadsvoorstel nr. 190902

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020

Samenvatting

Onderwerp is de OZB over zonnepanelen. Het college wordt verzocht in het voorstel tot het 

vaststellen van de Verordening onroerende zaakbelasting 2021 een vrijstelling op te nemen voor 

zonnepanelen, zodat over de waarde van de zonnepanelen geen lokale lasten betaald hoeft te  

worden.

Uitslag stemming

De motie is ingetrokken.

Stemverhouding

Voor: n.v.t.

Tegen: n.v.t.
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