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Evaluatie informatiebijeenkomst zonnepanelen d.d. 27 mei 2014 voor Scandinavische buurt 

 

A. Organisatie :  

1. Peter Ras, Elbert Raadsen en ik hebben ongeveer 185 flyers uitgedeeld in de buurt. We hebben 

aangebeld en als mensen thuis waren, de flyer kort mondeling toegelicht. Ook op de 

buurtbarbecue van 24 mei hebben enkele flyers gehangen.  

2. Er hadden zich 6 mensen aangemeld voorafgaand aan de bijeenkomst. Uiteindelijk zijn er 19 ( uit 

16 adressen) gekomen, dus naar verhouding verrassend veel. Verheugend vond ik ook dat er veel 

vrouwen aanwezig waren, bijna 50%.  

3. Het was goed dat er behalve Ger (die inviel voor Ad), Peter en ik, nog enkele “anderen met een 

hoog infogehalte” aanwezig waren, namelijk Ed Weeder, Dick Biesta en Elbert Raadsen. We 

hebben ook de brochure van IcDuBo/Gemeente Capelle  ( ‘uw huis klaar voor de toekomst’  ) 

uitgedeeld en Ed heeft die toegelicht. 

4. Inclusief een korte pauze heeft de bijeenkomst geduurd van 20.00 uur tot 21.45 uur. Naar mijn 

indruk is ieder toen ook wel met voldoende bagage naar huis gegaan, want er waren geen vragen 

meer. 

5. Inmiddels heb ik van een van de aanwezigen bericht gehad, dat zij n.a.v. de bijeenkomst offertes 

heeft aangevraagd bij enkele leveranciers van de ECC-lijst. 

6. . 

 

B. De Power Point presentatie van Ad:  

1. Algemene indruk: goed bruikbaarmaar kan hier en daar wel wat bijstelling gebruiken, zeker voor 

een doelgroep als op 27 mei: 

2. Wat kan er minder (mijns inziens):  

- De techniek van de energie-opwekking met licht 

- Het aantal soorten panelen beperken tot de meest voor de hand liggende, wel goed is de 

esthetische kant/ diversiteit: zwarte en gekleurde panelen 

- . 

- . 

3. Wat moet beter/meer: 

- Het rekenmodel is onvoldoende duidelijk uitgewerkt, zaken als rendement en terugverdientijd  

duidelijker naar voren laten komen ( het financiële verhaal telt wel zwaar voor mensen) 

- Zonatlas: weinig aanwezigen hadden de zonatlas geraadpleegd: een overzichtsplaatje met de 

groen, geel en roodgekleurde huizen van de betreffende buurt zou ik handig hebben 

gevonden , evenals een voorbeeldhuis verder toegelicht 

- Rol van het ECC in het verdere proces. Zoals: 

- Een voorbeeld hoe we iemand stap voor stap begeleid hebben. bij aanvraag, aankoop, 

installatie, aanmelden bij energiebedrijf en terugvragen BTW en vraagbaak bij problemen en 

onderhoud 

- Evaluatieformulier laten invullen met de mogelijkheid voor een emailadres en wenst een 

afspraak (tel nummer enadres) 

 

4. Wat moet erbij: 

- Kwaliteitsverhaal/kenmerken van zonnepanelen ( degradatie, niet alleen letten op de prijs)  

- Wat betekent het in je huis:  kabelgedoe, meterkast, geluid van de omvormer 

- Wel/ geen slimme meter 
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- Salderen tot 2017 en wat daarna 

- BTW-teruggave 

- Handout of flyer uitreiken met daarin hoe je advies kunt aanvragen en verwijzing naar website 

- . 

- . 

 

C. Gestelde vragen (naar mijn geheugen en aantekeningen) 

- Hebben zonnepanelen invloed op de WOZ-waarde van je huis ( met alle gevolgen): Ed Weeder 

meent dat dat niet of nauwelijks het geval zal zijn. NB Aanvulling: Ed heeft dat nagevraagd bij 

zijn collega’s, die dit bevestigen, omdat de WOZ wordt vastgesteld op basis van het gemiddel 

de van een aantal vergelijkbare woningen.  

- Heeft het zin nog aan aantal jaren te wachten ivm technische ontwikkelingen?  (Dick vertelde 

dat zijn zonnepanelen uit 2010 200Wp leveren en de huidige 250 Wp. Waarschijnlijk zal 4 jaar 

wachten niet meer dan 50 Wp brengen. Dus wachten lijkt niet zinvol gelet op de gunstige 

regeling.) 

- Wel/ geen slimme meter 

- Positie van het ECC: bij enkelen wat ongeloof dat de mensen van het ECC dit allemaal voor 

geheel belangeloos en onafhankelijk doen 

. 

- Wat moeten we met de aanbieding van de Vereniging Eigen Huis( enkele aanwezigen geven 

aan daarmee niet zulke goed ervaringen te hebben) 

- Verzekering: zonnepanelen horen bij de opstalverzekering. Meld het in elk geval aan je 

verzekering, per verzekering kan het verschillen of dat wel of niet extra kost 

- Hoe zit het met dubbel telwerk als je (overdag) heel veel opwekt en weinig verbruikt. Dan zou 

de meter voor hoog tarief theoretisch na een jaar lager kunnen staan. Dick gaf aan dat het 

waarschijnlijk zo’n vaart niet zal lopen, want zaterdag en zondag vallen onder het lage tarief. 

Voor beide tarief groepen heeft hij 1/3 van de levering voor eigen verbruik en 2/3 levert hij 

terug. Als het zou gebeuren wordt er hoogst waarschijnlijk gewoon gesaldeerd met het lage 

tarief. 

- . 

- . 

- . 
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