Beste belangstellende van Zon op Leiderdorp,
De frequentie van onze nieuwbrieven neemt weer toe en dat is niet voor niets: het lijkt er
steeds meer op dat we binnenkort de inschrijving op ons tweede dak kunnen openen. Er
moeten echter nog wel een paar stappen gezet worden voor we zekerheid hebben dat
het door kan gaan. Meer hierover in deze nieuwsbrief.

Definitieve toekenning dak aan Zon op Leiderdorp
Op 23 juni heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp een
paar belangrijke besluiten genomen voor Zon op Leiderdorp. Allereerst is het
principebesluit genomen het dak van de sporthal Hoftuyn beschikbaar te s tellen
voor een zonne-installatie. Het tweede besluit was dat de gemeente een mooie
financiële bijdrage geeft aan Zon op Leiderdorp om deze zonne -installatie te
realiseren.
In het verlengde daarvan heeft de gemeente een constructeur de opdracht
gegeven te onderzoeken of het dak technisch geschikt is voor zo’n installatie. Dit
is de belangrijkste hobbel die nog genomen moet worden. De voortekenen zijn
goed, want het is een nieuwe sporthal en op het oog ziet het er zeer geschikt uit.
Wanneer de constructeur aan het werk gaat is nog niet bekend.
Er zijn nog wel andere hobbels te nemen, zoals de netaansluiting, verzekeringen
en hoe de business case uitpakt als we alle kosten op een rijtje hebben.

Offerteprocedure gestart
Vooruitlopend op het onderzoek van de constructeur van de gemeente, zijn we
alvast gestart met een offertetraject voor een installateur die het zonnedak kan
aanleggen. Ons eerste dak is natuurlijk nog maar kort geleden, dus we kunnen
nog heel goed gebruik maken van de informatie die we bij het vorige offertetraject
hebben verzameld. Het offertetraject kan daardoor wat sneller doorlopen worden,
zodra we de informatie van de constructeur hebben.

Zon op Leiderdorp weer in het Leiderdorps Weekblad
Op 1 juli heeft Zon op Leiderdorp weer de kolommen van het Leiderdorps
Weekblad gehaald. Dat had natuurlijk alles te maken met het beschikbaar stellen
van het dak van de Hoftuyn door de gemeente. Lees hier het hele artikel.

Belangstelling kenbaar maken
We hebben nog een aantal stappen te gaan waardoor we bijvoorbeeld nog niet
kunnen zeggen hoe duur een certificaat voor het nieuwe zonnedak wordt. Toch
kunt u al wel uw belangstelling kenbaar maken. Doe dat door in te schrijven op
onze wachtlijst via de website van Zon op Nederland. Als u dat al gedaan heeft,
hoeft u verder nog geen actie te ondernemen.

Een dak beschikbaar stellen is nu aantrekkelijk
Eigenaren van een groot dak kunnen sinds kort bij de provincie Zuid Holland
subsidie krijgen als ze hun dak beschikbaar stellen aan een coöperatie zoals Zon
op Leiderdorp. Het gaat om aardige bedragen: tussen de €2.500 en €5.000 voor
het beschikbaar stellen van het dak. Het dak moet wel minstens 15 jaar
beschikbaar zijn.
Mocht het dak nog niet helemaal geschikt zijn voor een groot aantal
zonnepanelen, dan kan er ook subsidie gevraagd worden voor het aanpassen van
het dak. Heeft u een groot dak of kent u iemand met een groot dak in Leiderdorp,
bijvoorbeeld een boer met een grote stal? Neem dan contact met ons op, dan
kijken we wat er mogelijk is. Meer informatie via de link hieronder.
Subsidie Zonnig Zuid-Holland
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Afmelden nieuwbrief
Bent u niet meer geïnteresseerd in Zon op Leiderdorp? Geen probeem. Onderaan de
mail kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief. U blijft dan nog wel in onze administratie
staan. Wilt u ook daaruit verwijderd worden? Regel dat dan zelf via de gebruikerspagina.
U verwijdert dan eerst uw inschrijvingen op projecten waarna u zich kunt afmelden.
lees meer
Wilt u deze mail niet meer ontvangen? Afmelden kan door op de volgende link te klikken:
Afmelden voor deze nieuwsbrief

