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Zonnepanelen voor huurwoningen
Wybrand Pieksma, beleidsadviseur energietransitie Eigen Haard
vertelt hoe zij dit doen
Plaatst Eigen Haard vaak
zonnepanelen?

Wethouder Hans Bouma:

Zonnepanelen

Hoe gaat dat bij andere projecten?
Bij renovatie- en Samen Verduurzamen (SaVe)
projecten bieden we zonnepanelen aan
de huurders aan als keuzeoptie. Een recent
voorbeeld is het renovatieproject in de Prinses
Margrietlaan in Thamerdal.

Bertram is het eerste Uithoornse

Dat heeft verschillende redenen. We richten
ons allereerst op eengezinswoningen.
Als de woning technisch geschikt is, bieden
we afhankelijk van het beschikbare dakvlak
4 tot 8 zonnepanelen aan. We bieden het niet
aan als er een aankomend project is of als er
dakwerkzaamheden in de planning staan.
En uiteraard doen we het aanbod ook aan
huurders in andere gemeenten. Het is een
traject van vele jaren en zowel Eigen Haard als
onze leverancier Wocozon kan niet alles in een
paar jaar realiseren.

Wat houdt het aanbod precies in?
Eigen Haard investeert en Wocozon regelt de
montage, het beheer en onderhoud.
Hiervoor vragen we na realisatie aan de huurder
via de servicekosten een maandelijkse bijdrage.
De huurder kan meteen de maandelijkse
voorschotnota bij de energieleverancier
verlagen. De stroomopbrengst van de
zonnepanelen kan de huurder volgen op de
computer, tablet of telefoon. De zonnestroom
is ongeveer 50% goedkoper dan de stroom van
de energieleverancier.

Waar verbaast u zich het meeste over?
Op korte termijn gaan we veel huurders in
De Kwakel benaderen of ze ook zonnepanelen
willen. Huurders ontvangen per post het
aanbod met een uitgebreide toelichting en

Dat als we een aanbod doen, maar de helft
van de huurders voor zonnepanelen kiest.
De stroomkosten dalen en het is goed
voor het milieu, dat wil toch iedereen.

Leuke actie voor
woningeigenaren
stopt bijna
Uw kadobon staat online klaar
De gemeente Uithoorn heeft in
samenwerking met het Regionaal
Energieloket een leuke actie om geld te
besparen. Dankzij een subsidie van het
Rijk kunnen zij aan woningeigenaren een
kadobon van €44,- euro aanbieden. Met
deze kadobon kunt u online producten
bestellen die u helpen bij het besparen
van energie. U kunt kiezen uit onder
andere een waterbesparende douchekop,
ledlampen en radiatorfolie. Als
woningeigenaar in de gemeente Uithoorn
kunt u via www.regionaalenergieloket.nl
de kadobon opvragen. Let op! De code is
na ontvangst een maand geldig.

Onderhoud
zonnepanelen
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zonnepanelenproject wat niet is gekoppeld aan
een nieuwbouw-, renovatie of SaVe-project.
Ruim 40 huurders hebben voor zonnepanelen
gekozen.

Waarom benaderen jullie niet alle
huurders in de gemeente Uithoorn?
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“De zomervakantie ligt alweer een
tijdje achter ons, maar wat hebben we
veel zonuren gehad. Zonuren die we
kunnen omzetten naar energie. Weleens
eraan gedacht om zonnepanelen aan
te schaffen? U kunt gebruik maken
van onze Duurzaamheidslening
voor zonnepanelen. We hebben een
inwoner, die gebruikt maakt van deze
lening, naar zijn ervaring gevraagd.
En waar ik heel blij om ben, is dat niet
alleen woningeigenaren, maar ook
huurders gebruik kunnen maken van
zonnepanelen. Dit leest u in het interview
met Eigen Haard. Ook kunt u nog steeds
duurzaam besparen door gebruik te
maken van onze kadobon.

Ja, als de woning technisch geschikt is
plaatst Eigen Haard standaard zonnepanelen
bij nieuwbouwprojecten. Mooie recente
voorbeelden hiervan zijn de nul-op-de-meter
eengezinswoningen in de Monseigneur
Noordmanlaan in De Kwakel en bij de
Europarei in Uithoorn.

een reactieformulier. Als huurders gebruik
willen maken van zonnepanelen, kunnen
ze dit aangeven door het reactieformulier
ondertekend retour te sturen via de
antwoordenvelop. Uiteraard kan het
reactieformulier ook worden gescand en
gemaild.

e e nte U i t h o o r

Handige tips na aanschaf van
zonnepanelen kort op een rij;
U meldt zich aan bij uw
energieleverancier
Controleer uw soort meter
(voor zonnepanelen raadt men een
slimme meter aan)
Check regelmatig de opbrengst van
uw panelen om te zien of ze nog goed
functioneren.
Geef bij uw verzekering op dat u
zonnepanelen heeft.
Voor meer informatie kijk op
www.milieucentraal.nl

Voordelen Duurzaamheidslening zonnepanelen
Remco Verheij (inwoner Uithoorn) vertelt over zijn ervaring
Waarom hebben jullie besloten
zonnepanelen aan te schaffen?
We hebben besloten om zonnepanelen te
nemen, omdat het goed is voor het milieu
en voor ons een kostenbesparing oplevert.
Met een terugverdientijd van 8 jaar betekent
dit een rendement van 12.5%. Als je bedenkt
dat je op de beurs 8% kunt verdienen met
het nodige risico en op een spaarrekening
helemaal geen rente krijgt is dit een van de
beste dingen die je met je geld kunt doen.

Waarom hebben jullie voor
deze lening gekozen?
De Duurzaamheidslening heb ik gevonden
op het internet, net als de mogelijkheid om
BTW terug te vragen voor het aanschaffen

en installeren van zonnepanelen. Voor de
aanschaf van zonnepanelen kun je spaargeld
gebruiken, maar je kunt er ook een lening
voor afsluiten. De maandelijkse kosten zijn
veel lager dan de besparing, dus je houdt
geld over. Bijkomend voordeel van een lening
is, dat je het spaargeld niet vast zet voor 8
jaar, maar dat je het voor iets anders kunt
gebruiken. Het nadeel is dat je minder per
maand bespaart.

gemeente de aanvraag heeft goedgekeurd,
maak je een account op SVn* aan. Je vult een
aanvraagformulier in, uploadt de getekende
offerte, SEPA machtiging, loonstrookjes
etc. en na een paar dagen kun je zien
of de documenten akkoord zijn. Als de
documentatie akkoord is, wordt de aanvraag
beoordeeld en goedgekeurd.

Is de procedure van deze lening lastig?

De aanvraag is soepel verlopen en de lening
was vrij snel rond. We merkten meteen de
voordelen van de zonnepanelen. In de eerste
drie maanden hebben we meer dan 100€ per
maand bespaard. Dat is in de winter minder,
maar boven verwachting.

De procedure om deze lening aan te
vragen is vergelijkbaar met een hypotheek
aanvraag alleen zonder hypotheekadviseur.
De aanvraag voor de lening doe je via
de website van de gemeente. Zodra de

Zijn jullie tevreden over de begeleiding
van het aanvragen van deze lening?

Al met al, zijn we tevreden met onze aanschaf
en dankzij de lening hebben we het geld nog
op onze spaarrekening staan.
* SVn (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederlandse gemeenten) verstrekt de lening namens
de gemeente.

