
























Eerste stap naar energieneutraal in 2040

• Aantal deelnemers Voerendaal 2 x 220
• Energieverbruik per jaar (kWh) 1.540.000
• CO2-uitstoot per jaar (ton) 810
• Aantal benodigde zonnepanelen 2 x 3.080
• Investering 2 x € 1.320.000,-
• Besparing huishoudens in 25 jaar 2 x € 2.147.200,-

























(+/- stijging WOZ-waarde met € 3.000,-)
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Aanmelden kan via www.zonnepanelenprojectparkstad.nl
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Administratieve afhandeling

- Ondertekening contract door uw gemeente

- Automatische incasso in werking

- Gereedmaken documenten en indienen BTW-aangifte

- Uitbetaling BTW door de belastingdienst



Tijdsplanning

- Aanmelden en ontvangst offerte max. 1 week

- Contractfase, schouw en installatie gem. 2 maanden

- Administratieve afhandeling gem. 2 maanden

- Uitbetaling BTW afhankelijk van de 
belastingdienst



Beschermd Stads- en Dorpsgezicht

In Voerendaal: Winthagen

Het plaatsen van zonnepanelen is over het algemeen 
vergunningsvrij. Op monumenten en in het beschermd stads- en 
dorpsgezicht zijn hier echter regels aan gebonden. In deze gevallen 
dient u zelf een omgevingsvergunning aan te vragen via 
https://www.omgevingsloket.nl/





















Handhaven Salderingsregeling / Terugleversubsidie
brief van de minister over hoe de nieuwe regeling er wellicht uit gaat zien

 De nieuwe subsidieregeling start in 2021 en zal jaarlijks worden 
opengesteld.

 De subsidieregeling staat open voor burgers en bedrijven met een 
kleinverbruikersaansluiting (zoals in dit project).

 De terugleversubsidie geldt ook voor burgers en bedrijven die al 
geïnvesteerd hebben in zonnepanelen en nu gebruikmaken van de 
salderingsregeling. 

 Bij het vaststellen van de hoogte van de subsidie zal een 
terugverdientijd gehanteerd worden van gemiddeld circa zeven jaar. De 
definitieve hoogte van de subsidie is nog niet bekend.



Let op!

Er zijn ook andere financieringsmogelijkheden voor zonnepanelen!

Bij wijziging kWh-prijs wijzigt óók de kostenbesparing!

Offerte bij belangstelling is vrijblijvend!

Ieder huis en situatie is anders: maatwerk nodig!

Ter info: oude zonnepanelen zijn gratis aan te bieden bij Rd4-milieupark.






