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Disclaimer 

Hoewel we altijd de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
betrachten om alle informatie in onze presentaties 

feitelijk correct en in lijn met de nieuwste regelgeving 
en ontwikkelingen te laten zijn, kunnen we dat niet 

garanderen. Aan de inhoud van deze presentatie 
kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 
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Introductie EnergiekLeiden 
• Informeren en stimuleren 

 

 

 

 

• Door burgers opgerichte stichting met als doel: 
– Leiden energieneutraal maken 

– Bevorderen lokale economie 

– Besparen op energierekening 
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Middelen om onze doelen te bereiken: 

• Acties gericht op energiebesparing 

– Huishoudens 

– Bedrijven en instellingen 

• Acties gericht op energieproductie 

– Huishoudens 

– Bedrijven en instellingen 
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Acties en projecten 
• 2013 

– EnergiekStevenshof 
– Week van de Energierekening 
– Kerstmarkt-actie 

• 2014 
– Wijkacties 
– Duurzaamheidsdag: bijeenkomst in Level, fluisterrally 
– Duurzame huizenroute, klimaatstraatfeest 
– Samenwerking met omgevingsdienst: green deals voor de stad 

• 2015 
– Wijkacties 
– Zonnecentrale op Nieuwe Energie 
– Bijdrage aan realisatie green deal Zeeheldenbuurt 
– Hulp aan sociëteit Minerva bij haalbaarheidscheck zonnecentrale 
– Bijdrage aan ontwikkelen duurzaamheidsagenda 2016-2020 gemeente Leiden 
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Zonnecentrale op Nieuwe Energie 

 

 

 

 

 

• EnergiekLeiden, Portaal en Rooftop Energy 

• 300 panelen [gemiddeld energieverbruik ca. 22 woningen] 

• Grootste zonnecentrale van Leiden en omgeving 
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Keuze voor partners 
• Lokaal bedrijf met zelfde visie op duurzaamheid 

• Onbesproken reputatie, track record van meerdere jaren 

• Degelijke bedrijfsvoering 

• Beste koop op basis van garantie, prijs en kwaliteit 
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Projectleider duurzame monumentenzorg: Ilse Koreman 



PAL – beschermd stadsgezicht 
• Pieterswijk, 

Academiewijk en 

Levendaal-west 

• Rijksbeschermd 

stadsgezicht de 

Binnenstad 

• Monumenten en 

karakteristieke panden 

Zie het 

monumentenregister 

www.erfgoedleiden.nl  

 

http://www.erfgoedleiden.nl/


Zonne-energie in PAL 
• Vergunningvrij is vergunningvrij 

• Vergunningplichtig – hanteer de richtlijnen uit de welstandsnota 2014  

• Nieuwe producten of bijzondere situaties kunnen altijd worden voorgelegd aan 

WML  

• De Leidse regels zijn aanzienlijk vrijer dan de landelijke richtlijnen 

 

 

 

Doe de check op www.omgevingsloket.nl 



Zonne-energie in PAL 
Bij vergunningplicht gelden de richtlijnen uit 

de welstandsnota 2014: 

• Panelen mogen niet zichtbaar zijn vanuit 

openbare ruimte 

• Per dakvlak 1 type zonnepaneel en 

collector 

• Regelmatig patroon 

• Full black uitvoering 

• Alleen boven het dakvlak (max. 8 cm), niet 

in het dakvlak 

• Vraagt vaak om maatwerk! 

 

 

X 

X 



Zichtbaarheid 

Maximale afstand bij vrije ruimte 75 meter 

Zichtbaar vanuit openbare ruimte: 

• 1.80 m hoogte  

• Vrije ruimte maximaal 75 meter 

• Bomen gelden niet als belemmering 

voor de zichtbaarheid 

 



Mansarde kap 

Dwars kap en schilddak    

Plat dak 
 

• Alleen bovenste dakvlak aaneengesloten 

legpatroon 

• Vrijhouden: 30 cm van de randen 

• Zelfde hellingshoek als dakvlak 

• Helling dakvlak maximaal 15 

• Horizontale lijn en aaneengesloten 

legpatroon 

• Vrijhouden: 1 meter van zij- en bovenkant en 

50 cm van onderzijde 

• Hoogste punt maximaal 30 cm uitsteken 

• 15 hoek voor, 1 paneel achter 

• Evenwijdig aan dakvlak, aaneengesloten 



Voorbeeld Pieterswijk 



Voorbeeld Pieterskerkhof 22 
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Voorbeeld Pieterskerkhof 22 



Voorbeeld Pieterskerk-Choorsteeg 14 



Voorbeeld Pieterskerk-Choorsteeg 14 

Foto 1 Foto 2 



Voorbeeld Pieterskerk-Choorsteeg 14 

Foto 1 Foto 2 



Voorbeeld Langebrug 65 



Voorbeeld Langebrug 65 



Subsidie en duurzaamheidslening 
 
‘Investeren in thuis’  
• Dakisolatie 
• Gevelisolatie 
• Isolatieglas 
• Vloerisolatie 
• Zonneboiler 
• Pellet en houtkachel (€ 450,-) 
• Warmtepomp (€ 1000,-) 
 
25% van de investering met een maximumbedrag van € 1000,- 
 
 
Duurzaamheidslening totale bedrag met een maximumbedrag van € 15.000,- 
 
 
 



Maatwerkadvies voor monumenten 
 
• Gratis en onafhankelijk advies 

 
• Passende mogelijkheden zonder 

monumentale waarde aan te tasten 
 

• Subsidiemogelijkheden 
 

• Vergunningplicht  
 
 
 



Nuttige websites 
 
• Welstandsnota 

gemeente.leiden.nl/projecten/wonen/
welstandsnota 

 
• Subsidieregeling ‘Investeren in thuis’ en 

duurzaamheidslening 
www.leiden.nl/duurzaamleiden  
 

• Informatie o.a. rentepercentage 
duurzaamheidslening www.svn.nl 
 

• Gratis maatwerkadvies ELO 
www.erfgoedleiden.nl/bouwen/duurza
me-monumentenzorg  

 

http://www.gemeente.leiden.nl/projecten/wonen/welstandsnota
http://www.gemeente.leiden.nl/projecten/wonen/welstandsnota
http://www.leiden.nl/duurzaamleiden
http://www.svn.nl/
http://www.erfgoedleiden.nl/bouwen/duurzame-monumentenzorg
http://www.erfgoedleiden.nl/bouwen/duurzame-monumentenzorg
http://www.erfgoedleiden.nl/bouwen/duurzame-monumentenzorg
http://www.erfgoedleiden.nl/bouwen/duurzame-monumentenzorg


Zonnepanelen 
Stefan van der Laan 



Wat is een wijkactie? 

• Ontzorgt bewoners 

• Geeft betrouwbare informatie en kwaliteit 

• Garandeert deskundige en ervaren vakmensen 

• Laat u profiteren van een uitstekende garantie 

• Geeft inzicht in subsidiemogelijkheden en regelgeving 

• Laat u profiteren van burenkorting 
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Hoe werkt zonnestroom? 

• Monokristallijn vs. polykristallijn (en amorf) 

• Benodigde materialen: AC en DC-gedeelte 

• Salderen bij verschillende meters 

• Aanmelden bij leverancier 

• Verzekering 

• Onderhoud 
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Uitgangspunten 

• Lokale gecertificeerde installateurs 
• Betrouwbare merken met certificering 
• Vertegenwoordiging in Europa 

– Garantie 

• Betrouwbare toeleveranciers 
• Goede basisgarantie (marktconform) 

– Plus-tolerantie op vermogen 

• Uitleesbaarheid van opbrengst via de  omvormer 
– Mogelijkheid tot on-line monitoring 

• Duidelijkheid over project-doorlooptijd 
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Belangrijkste factoren voor opbrengst 

• Keuze materiaal 

• Beschikbaar dakvlak 

• Oriëntatie ten opzichte van de zon 

• Schaduw 

• Temperatuur 

• Flash-opbrengst 

• Veroudering 
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Schaduw en temperatuur 
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Flash-opbrengst 
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Veroudering 
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Monitoring - standaard 
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Monitoring - premium 
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Samenstelling pakketten 
• Standaard 

– DMEGC 260Wp Mono 

– Chinees paneel uit 
Europese productie 

– Full black 

– Goodwe omvormer 

– Clickfit (schuin) of 
Valksolar (plat) 

– Serieel geschakeld 
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• Premium 
– Solarwatt 265Wp Mono 

– Duits paneel 

– Full-black glas-glas 
module met optimizers 

– SolarEdge omvormers 

– Clickfit (schuin) of 
Valksolar (plat) 

– Parallel aangestuurd, 
centraal omgecormd 

– Mogelijk vanaf 8 panelen 



Belangrijkste verschillen  

• Standaard 

– Schaduwwerking 1 
paneel beïnvloedt totaal 

– Monitoring van totaal-
opbrengst 

– Wifi-connectie voor 
monitoring 
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• Premium 

– Ieder paneel geeft 
maximale opbrengst 

– Weinig impact bij 
mismatch 

– Minder last van 
vermogensverlies 

– Monitoring per module 

– Bekabelde connectie 
voor monitoring 



Garantie  

• Standaard 

– Performance-garantie: 
10 jaar/90% - 25 jaar/80% 

– Omvormer-garantie: 
10 jaar 
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• Premium 

– Performance-garantie: 
30 jaar/87% 

– Garantie power 
optimizers: 25 jaar 

– Omvormer-garantie: 
20 jaar 

– Eenvoudige fout-
opsporing voor garantie-
handhaving 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ook voor particulieren is teruggave BTW mogelijk 
– Zie bovenstaande bedragen 

• Terugverdientijd ca. 8-10 jaar 
– Afhankelijk van oriëntatie en hellingshoek 
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Aantal 
panelen   

Standaard 
pakket incl BTW 

 
BTW   

Premium 
pakket incl BTW 

 

BTW   

Dmegc 260 Solarwatt 265 

6   3400 465       

8   4075 575   5525 740 

10   4675 600   6375 880 

12   5325 700   6875 975 

Burenkorting   -/-150     -/-150   

*Prijzen zijn in € en gelden voor de actie Pieterswijk/Academiewijk/Levendaal West. Er is geen 
rekening gehouden met mogelijke bijzondere omstandigheden in uw woning 

Pakketprijzen* 



Uitvoering 
• Aanmelding via www.energiekleiden.nl of inschrijfformulier 
• Binnen 5 werkdagen telefonisch contact 
• Binnen 2 dagen een vrijblijvende indicatieve offerte op basis van 

Google-luchtfoto 
• Vaste all-in pakketprijzen 
• Terugverdientijd-indicatie zonder stijging energieprijs 
• Bij interesse binnen 1 maand sitecheck 

– Inclusief tekening, ter waarde van €50 
– Wordt verrekend bij opdracht 

• Bespreking installatie-details 
• Installatie binnen 1 maand na akkoord 

– Afhankelijk van verkrijgen vergunning 

• Gratis assistentie voor aanvraag BTW-teruggave 
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http://www.energiekleiden.nl/


Wat kan er nog meer? 



Hybride paneel 
• Waarom? 

– Welstandsnormen: 1 type paneel per dak/vlak 
– Optimaal benutten van beperkt dakvlak 

• Voordelen 
– Zonnepaneel met geïntegreerde zonneboiler 
– Nieuwe stap naar energieneutrale woning 
– Nu nog redelijk duur in de aanschaf, maar valt speciaal 

voor EnergiekLeiden binnen de subsidie 

• Nadelen 
– Technologie is redelijk nieuw, dus geen lange-termijn-

ervaring 
– Beperkte opslagmogelijkheid, boiler verwarmt alleen op 

zonuren 
– Besparing is afhankelijk van de individuele gewoontes van 

de gebruiker 
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Warmtepomp 
• Waarom? 

– Besparen (tot 30%) op gas 

– Goede combinatie met zonnepanelen 

• Voordelen 
– Haalt warmte uit buitenlucht tot 4°C 

– Heeft ook koelmogelijkheid 

– €1000 subsidie met “Investeren in thuis” 

– Compact systeem 

– Minimale bouwkundige aanpassingen 

• Nadelen 
– Geluidsbron 
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Palletkachel 
• Waarom? 

– Besparen op stookkosten 

• Voordelen 
– Pallets van geperst zaagsel (duurzaam hout) 

– CO2-vriendelijk 

– Sfeervolle uitstraling 

– €450 subsidie met “Investeren in thuis” 

• Nadelen 
– Niet iedereen waardeert de stookgeur 

– Besparing is afhankelijk van de individuele 
gewoontes van de gebruiker 
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