
Beste belangstellende van Zon op Leiderdorp,  

 

Na de laatste nieuwbrief van afgelopen juli is het weer even stil geworden rond het 

mogelijk nieuwe project van Zon op Leiderdorp. We hadden te maken met een aantal 

onvoorziene omstandigheden waardoor het project wat langer op zich laat wachten. Het 

goede nieuws is dat we weer stappen kunnen gaan zetten, maar we moeten ook nog wel 

een beetje geduld hebben. In deze nieuwbrief niet alleen nieuws over project 2, maar 

ook over de eerste algemene ledenvergadering van Zon op Leiderdorp.  

 

Isolatie en verzekerbaarheid 

Kort na het verschijnen van de vorige nieuwsbrief lazen wij in de bouwteken ingen 

van de Hoftuynsporthal aan de Leeuwerikstraat, onze beoogde locatie voor het 

tweede zonnedak, dat er EPS-isolatie gebruikt zou zijn in het dak. Eerder dit jaar 

werd ijsstadion Thialf gedwongen vijfduizend zonnepanelen uit te schakelen omdat 

de verzekeraar vond dat EPS onder zonnepanelen een onaanvaardbaar 

brandrisico met zich meebrengt. 
Dat was voor ons een flinke tegenslag: met EPS in het dak van de Hoftuyn zou 
ook onze zonne-installatie onverzekerbaar worden en dus onhaalbaar. 
 
Gelukkig kregen we eind september het bericht dat EPS wel in de bouwtekeningen 
stond, maar dat uiteindelijk toch voor Rockwool gekozen was bij de bouw van de 
Hoftuyn. Dat is onbrandbaar, dus daarmee was het probleem opgelost.  
 

Nieuwe postcoderoosregeling 

De regeling waar onze zonneprojecten op zijn gebaseerd, heet de 

postcoderoosregeling. In de huidige regeling krijg je, naast de opbrengst van de 

verkoop van de geproduceerde zonne-energie, je energiebelasting terug voor 

iedere kWh die je via het collectieve zonnedak hebt opgewekt. Deze teruggave 

wordt gelimiteerd tot aan je eigen stroomverbruik. Dat is relatief ingewikkeld, 

vandaar dat de overheid zich al een tijdje bezon op een aanpassing.  

De nieuwe regeling is nu zo goed als klaar. In plaats van teruggave van je 

energiebelasting wordt er nu een subsidie per kWh gegeven. Daarbij is het de 

bedoeling dat de terugverdientijd vergelijkbaar is als in de oude regeling. Een 

voordeel aan de nieuwe regeling is dat er geen directe relatie meer is met je eigen 

verbruik: het financiële voordeel blijft ook als je meer opwekt dan je verbruikt. Dat 



maakt het aantrekkelijk eventueel wat meer te investeren. Bovendien hoeven de 

leden van de coöperatie alleen op het moment van lid worden in de buurt van de 

installatie te wonen. Als je later verhuist, kun je gewoon lid blijven. Ook dat is een 

groot voordeel ten opzichte van de huidige regeling. 

 

De nieuwe regeling gaat pas in op 1 april van komend jaar. Voor bestaande 

projecten geldt gewoon de afgesproken looptijd van 15 jaar. Na 1 april kunnen we 

de aanvraag indienen in de nieuwe regeling. Pas als die is goedgekeurd kunnen 

we de opdracht geven aan een installateur. 

 

Op onze website www.zonopleiderdorp.nl wordt nu nog de oude 

postcoderoosregeling uitgelegd. Zodra er zekerheid is over de nieuwe regeling en 

alle details duidelijk zijn, zullen we dat aanpassen.  

Algemene ledenvergadering 

Het afgelopen voorjaar zouden we de eerste algemene ledenvergadering van Zon 

op Leiderdorp houden, maar die kon vanwege corona niet doorgaan. We hadden 

hoop dat we later in het jaar een fysieke vergadering zouden kunnen houden, 

maar op de geplande datum, 28 oktober, waren de coronamaatregelen alweer zo 

strikt dat dat volstrekt onmogelijk (en natuurlijk ook onverstandig) was.  

We hebben dus online vergaderd en, ondanks dat we onze leden graag in levende 

lijve hadden ontmoet, was het een plezierige vergadering. Naast de verplichte 

nummers op zo’n jaarvergadering (goedkeuring jaarverslagen en dergelijke) 

hebben we ook een wijziging in statuten en huishoudelijk reglement kunnen 

doorvoeren, waardoor meerdere projecten straks qua besluitvorming en financiën 

beter te scheiden zijn. Ook hier een voorbereiding op pro ject 2 dus. 

 

Het was mogelijk de vergadering uit te stellen en online te vergaderen dank zij de 

coronanoodwet. We hebben gelijk in onze reglementen de mogelijkheid van online 

vergaderingen opgenomen. Ook al hebben we niet het voornemen daar vaak 

gebruik van te maken, het is in ieder geval nu mogelijk. 

http://www.zonopleiderdorp.nl/


Tijdschema 

De problemen rond de verzekerbaarheid hebben (mede) gezorgd dat het voor het 

Hoftuyn-project niet haalbaar was voor 31 maart. Los daarvan is het waarschijnlijk 

ook handiger om gelijk in te stappen in de nieuwe postcoderegeling. Daarnaast 

zijn er nog best wel wat stappen te zetten, zoals de afstemming met de gebruikers 

van de sporthal, die hebben als VvE naast de eigenaar (de gemeente) ook 

zeggenschap. 

Dat betekent dat onze planning er globaal nu zo uitziet: 

• Zoeken dak, financiering voor opstart, aanpassing reglementen: gereed 

• Beoordeling offertes, verzekeringen, afstemming VvE: eind 2020 

• Brochure en definitieve werving leden: eerste kwartaal 2021 

• ndienen project bij de overheid: april 2021 

• Opdrachtverlening: mei 2021 

• Opening nieuwe installatie: eind tweede kwartaal 2021 

Het moge duidelijk zijn dat er altijd onvoorziene omstandigheden kunnen optreden 
die tot een andere planning leiden. 
 


