
Nieuwsbrief Zon op Leiderdorp – april 2019 

 

Beste mede-Leiderdorper, 

U krijgt deze mail omdat u belangstelling heeft getoond voor het initiatief van Zon op Leiderdorp om 

collectief zonnepanelen op grote (gemeente)daken te leggen. Middels deze mail willen we u op de 

hoogte houden van onze vorderingen. Het is alweer enige tijd geleden dat u nieuws heeft gehad van 

Zon op Leiderdorp, maar dat betekent niet dat we de afgelopen tijd stilgezeten hebben! Integendeel, 

er is in de afgelopen maanden veel gebeurd. Het ziet ernaar uit dat we binnenkort certificaten 

kunnen gaan uitgeven voor ons eerste zonnedak. 

Het eerste dak is definitief bekend 

Vanaf de oprichting van Zon op Leiderdorp zijn we in overleg met de gemeente over het beschikbaar 

stellen van daken. Dat heeft geresulteerd in een eerste dak, namelijk het dak van een loods van de 

gemeentewerf aan de Willem Alexanderlaan. Dit is de loods links van het gemeentehuis. Er kunnen 

daar zo’n 200-240 panelen worden geplaatst, is de verwachting. Onze ambitie is groter dan dat, maar 

er zijn ook al vervolgdaken in zicht, waarover in latere mails meer. 

Onderzoek van constructeur 

Een constructeur heeft van de gemeente opdracht gekregen de belastbaarheid en andere technische 

aspecten van de loods te onderzoeken.  Hieruit is gebleken dat het aantal panelen dat geplaatst kan 

worden (200-240) veel groter is dan we eerst dachten (ca. 100). Bovendien heeft het ons technische 

informatie opgeleverd waarmee we een offertetraject voor installatiebedrijven konden beginnen. 

Request for Information - offerte 

We hebben een zestal bedrijven gevraagd een eerste globale offerte uit te brengen, een zogenaamde 

Request for Information. Vijf bedrijven hebben daarop gereageerd met een goed onderbouwd plan. 

Aan drie van deze bedrijven hebben we gevraagd een gedetailleerde offerte uit te brengen, zodat we 

binnenkort een keuze kunnen maken voor de installateur van ons eerste project. 

Planning  

Terwijl het offertetraject loopt, worden er ook andere zaken geregeld. Aan netbeheerder Liander is 

gevraagd een offerte uit te brengen voor het aansluiten van de zonnepanelen op het netwerk. De 

gemeente is bezig een intentieverklaring op te stellen voor het gebruik van het dak. Voor er 

daadwerkelijk technisch werk verricht gaat worden, moet de volgende stap worden gezet naar een 

notariële akte van recht van opstal. 

Zodra we op basis van de offertes een definitieve keuze gemaakt hebben voor een installateur, zal er 

ook gestart kunnen worden met de verkoop van certificaten. Hiervoor zal een informatiebrochure 

verspreid worden. Uiteraard bent u de eerste die daarover van ons hoort. De verwachting is, dat dat 

in de maand juni zal zijn. Hoe lang de inschrijfperiode zal zijn, hoort u dan ook van ons. 

Ons doel is om in de loop van de tweede helft van dit jaar de installatie draaiende te kunnen hebben. 

Belangstelling 

Het zou kunnen dat de belangstelling groter is dan het aantal panelen dat beschikbaar is. In dat geval 

hebben we, in concept, een plan klaarliggen over hoe we de panelen gaan verdelen. Details daarover 

hoort u op het moment dat de daadwerkelijke inschrijving opent. We proberen een balans te vinden 



tussen enerzijds veel mensen de gelegenheid geven mee te doen en anderzijds wel een substantieel 

aantal panelen per persoon te kunnen aanbieden. Dat betekent dat de volgorde van inschrijving een 

rol kan spelen bij de verdeling van de panelen. Gelukkig is de verwachting dat we vrij snel na het 

eerste dak, een tweede dak kunnen aanbieden dat waarschijnlijk ook groter is dan de loods van de 

gemeentewerf. 

Ander nieuws 

We hebben aan het begin van dit jaar leuke publiciteit gekregen in de vorm van een artikel in het 

Leiderdorps Weekblad. Verder worden we af en toe onder de aandacht gebracht door de 

energieambassadeurs van Leiderdorp. Al met al merken we dat mensen ons weten te vinden; we 

hebben inmiddels ca. 80 belangstellenden waarvan een flink deel zich ook al daadwerkelijk heeft 

ingeschreven via onze website. 

Ook aardig om te weten: onze collega’s en buren van Zon op Leiden hebben op 19 januari jl. hun 

eerste zonnecentrale geopend op het dak van de sporthal aan de Kagerstraat in Leiden. 

Tot slot 

Ik verwacht dat onze volgende nieuwsbrief minder lang op zich zal laten wachten dan deze. De 

ontwikkelingen zijn nu duidelijk in een stroomversnelling gekomen. 

Mocht u onverhoopt geen belangstelling meer hebben in Zon op Leiderdorp, dan kunt u dat laten 

weten door dit mailtje te beantwoorden. Ik zal uw gegevens dan uit onze administratie verwijderen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Coen Huisman 

Secretaris Zon op Leiderdorp 

https://paper.leiderdorpsweekblad.nl/open/e597e93a#p9
https://paper.leiderdorpsweekblad.nl/open/e597e93a#p9
https://www.zonopleiderdorp.nl/
http://zonopleiden.nl/?avada_portfolio=zonnecentrale-sporthal-houtkwartier

