
Webinar Alles over zonnepanelen
Donderdag 7 april 2022



Programma

1. Intro 
2. Het Buurtteam
3. Korte terugblik
4. PAW Proeftuin Aardgasvrij: wat 

betekent dat?
5. Zonnepanelen

- in onze wijk
- plan van aanpak
- leverancier NewSolar
- aandachtspunten

6. Aan de slag: hoe verder?



Intro

Waarom zijn we 
hier mee bezig?



Het Buurtteam



Korte terugblik

• Samenwerking Buurtteam – gemeente Leusden - IkWilWatt

• Website: www.eurowoningentoekomstbestendig.nl

• Oplevering Buurtplan

• Webinars: 

Vloer-bodemisolatie / dakisolatie / garagedeur / kozijnen

• Nieuwsbrieven / Buurtcafé

• Aanvraag subsidie verduurzamen Eurowoningen (PAW)



PAW toegekend



Sentiment rondom energieverbruik verandert



Proeftuin Aardgasvrije wijk?

• Waar wordt de subsidie van 4 miljoen voor gebruikt ?

• Ben ik verplicht om mee te doen?

• Wanneer en hoe kan ik er aanspraak op doen?

• Is het verstandig om even te wachten met de 

maatregelen die ik wil nemen?

Wat betekent 
dat?



Zonnepanelen



Zonnepanelen in onze wijk



Zonnepanelen in onze wijk
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Vragen uit de wijk

• Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?
• Kan ik mijn stroom wel terugleveren?
• Hoe zit het met de salderingsregeling?
• Hoe werkt dat: zonnepanelen en een laadpaal?
• Opslag in accu’s hoe staat er daarmee?
• Met welke kosten moet ik rekening houden?
• Moet ik zonnepanelen schoon laten maken?
• Hoe financier ik zonnepanelen?



Plan van aanpak: de opties

• Huren

• Kopen:

-> individueel als bewoner

-> inschrijven bij een collectief ( bijv. Ver. Eigen Huis)

-> met de wijk, voorwerk Buurtteam

Samen doen we 
meer in de wijk!



Leverancier NewSolar

Jari Schreuder, 
aangenaam!







Introductie zonne-energie
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Voorbeeld offertes



Aandachtspunten: dakbedekking

• Laat uw dak eerst controleren, bij voorkeur alleen 

panelen aanbrengen als dak in goede conditie is.

• Wilt u uw dak isoleren, doe dat dan eerst!

• Type dakbedekking: 

lichte kleur of groen dak (sedum) verlaagt temperatuur in 

de zomer waardoor panelen meer stroom leveren.



Aandachtspunten: meterkast

• Wat is uw huidig/verwacht 

verbruik aan stroom?

• hoeveel vermogen/ panelen 

wilt u aanschaffen?



Aandachtspunten: meterkast

• Wat voor aansluiting heeft u?

- 1 fase x 25 Amp (origineel)

- 3 fase x 25 Amp

- 3 fase x 35 Amp (hogere vaste lasten)

-> voldoet dit nog of moet u aanpassen?

-> maximaal vermogen zonnepanelen

• Wel of geen slimme meter? Wat kun je met een slimme meter?



Aandachtspunten: salderingsregeling

• Opgewekte stroom kan worden 
geleverd aan het openbare stroomnet.

• Via salderingsregeling krijg je nu 
dezelfde prijs terug als dat je voor 
stroom betaalt die je gebruikt.

• Deze afbouw van de salderingsregeling 
wordt uitgesteld en gaat 
vermoedelijk niet in op 1 januari 2023.



Aandachtspunten: salderingsregeling



Aandachtspunten: melden bij Stedin

• Het stroomnet in Nederland wordt 
steeds zwaarder belast, daardoor wordt
het steeds moeilijker om stroom uit 
zonnepanelen terug te kunnen leveren.

• Meld je aan bij Stedin, voor je opdracht
verstrekt voor het plaatsen van 
zonnepanelen om te controleren of er
nog ruimte is. Dan wordt het ook mogelijk
om terug te leveren.



Aandachtspunten: BTW teruggave

• Meld aan bij de Belastingdienst 
als zonnepaneelhouder

• Geef je bankrekening op
• Vul de BTW aangifte in
• Vraag vrijstelling (om in het vervolg

geen aangifte meer te hoeven doen)
.

Op de site van de 
Belastingdienst 

staan voorbeelden. 
Komt u er niet uit, 

dan kunt u ook nog 
contact opnemen 

met de 
Belastingtelefoon.



Aandachtspunten: geld lenen

Gemeente Leusden heeft een speciaal fonds waar 
je een stimuleringslening duurzaamheid kunt 
aanvragen.

Dit is een speciaal voor duurzame verbeteringen 
aan de woning, zoals isolatie en zonnepanelen.

- € 2.500 – 15.000
- 2,9% rente
- Looptijd 10 jaar



Aandachtspunten: geld lenen

Het Nationaal Warmtefonds biedt 
financieringsmogelijkheden voor de verduurzaming 
van huizen tegen aantrekkelijke voorwaarden

- maximaal 75% investering bij zonnepanelen
- maximaal € 65.000
- vanaf 2% rente
- vaste looptijd, afhankelijk van geleend bedrag



Aandachtspunten: meterkast

• Zonnepanelen vragen weinig
of geen onderhoud.

• Reinig de panelen 
wel 1x per jaar.

• Levensduur panelen: +/- 25 jaar
• Levensduur omvormers: +/- 10 jaar



Hoe verder?
Geef uw interesse aan. Waar 

kunnen we bij ondersteunen als 
Buurtteam?



Hoe verder?

 Vul het digitale antwoordformulier "zonnepanelen" in
 U geeft uw interesse aan voor het laten plaatsen van zonnepanelen
 Doe dit bij voorkeur voor 22 april



Hoe verder?



Nog meer inspiratie opdoen?



ISDE subsidie

Minimaal 2 isolatiemaatregelen uitvoeren voor het 
verkrijgen van deze subsidie



Tot slot
Je kunt bij Energieloket IkWilWatt een aanvraag 
doen voor een Maatwerkadvies, kosten € 49,50.

Deze presentatie komt eerdaags beschikbaar op de 
website www.eurowoningentoekomstbestendig.nl

Volgende webinar: (hybride-)warmtepompen & 
lage temperatuur verwarming

Heb je een vraag? Stel hem aan het Buurtteam
info@eurowoningentoekomstbestendig.nl



Dank voor uw aandacht!
Voor niets gaat de zon op…


	Dianummer 1
	Dianummer 2
	Intro
	Dianummer 4
	Korte terugblik
	PAW toegekend
	Sentiment rondom energieverbruik verandert
	Proeftuin Aardgasvrije wijk?
	Zonnepanelen
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Vragen uit de wijk
	Plan van aanpak: de opties
	Leverancier NewSolar
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Introductie zonne-energie
	Dianummer 18
	Dianummer 19
	Dianummer 20
	Dianummer 21
	Dianummer 22
	Dianummer 23
	Dianummer 24
	Voorbeeld offertes
	Aandachtspunten: dakbedekking
	Aandachtspunten: meterkast
	Aandachtspunten: meterkast
	Aandachtspunten: salderingsregeling
	Aandachtspunten: salderingsregeling
	Aandachtspunten: melden bij Stedin
	Aandachtspunten: BTW teruggave
	Aandachtspunten: geld lenen
	Aandachtspunten: geld lenen
	Aandachtspunten: meterkast
	Hoe verder?
	Hoe verder?
	Hoe verder?
	Nog meer inspiratie opdoen?
	ISDE subsidie
	Tot slot
	Dank voor uw aandacht!�Voor niets gaat de zon op…

