
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advies Zonnepanelen 
 



Leiden, 15 mei 2013, 
 
 
 
Geachte mevrouw van den Berg, 
 
Naar aanleiding van uw adviesaanvraag van 6 mei 2013, betreffende de aanpassing 
werkwijze ZAV beleid met betrekking tot het plaatsen van PV cellen (zonnepanelen) 
willen wij u het volgende advies voorleggen. 
 
Zoals u al aangeeft heeft u al aanvragen en verwacht u dat dit aantal nog zal 
toenemen. Dit viel te voorspellen. De voordelen zijn immers groot, zowel wat betreft 
kostenbesparing als de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. 
De medewerking van de Sleutels, om het plaatsen van panelen op huurwoningen 
mogelijk te maken, juichen wij dan ook toe.  
 
Het rendement  van PV-cellen is momenteel dusdanig dat het lonend is om deze te 
plaatsen. (Een rendement van meer dan 12% van de investering is mogelijk.) Daar 
komt dan nog de particuliere subsidie bij die de overheid thans verstrekt. 
 
In uw voorstel worden onsinziens enerzijds te veel drempels opgeworpen en 
anderzijds te weinig eisen gesteld. Van u als mede-ondertekenaar van de Leidse 
prestatieafspraken (waaronder prominent de 20% voorgenomen uitstootvermindering 
in 2020) verwachten wij een stimulerende houding. Als verhuurder en eigenaar  bent 
u tegelijkertijd ook verantwoordelijk voor het bezit en kunt u eisen stellen aan 
aanpassingen/toevoegingen. Het komt ons voor dat u moeite heeft bij het 
uitbalanceren van beide rollen.  
 
Puntsgewijs: 
 
Vergunning van de gemeente moet aangevraagd en akkoord zijn. Een kopie van de 
vergunning moet ingeleverd worden bij de Sleutels. 
 
Voorstel toevoeging:  indien noodzakelijk 
 
In veel gevallen zal er binnen uw bezit immers géén vergunning nodig zijn en zal 
deze door de gemeente daarom ook niet verstrekt worden.  
 
De overheid heeft hiervoor een tool (de ‘vergunningscheck’) op   
www.omgevingsloket.nl. Hier kan aan de hand van postcode en huisnummer worden 
gecontroleerd of  een vergunning noodzakelijk is. Wellicht kan een medewerker van 
De Sleutels deze informatie als service aan de huurder verstrekken. 
 
 
Uitgesloten van het plaatsen van zonnepanelen zijn complexen waar een beschermd 
stadsgezicht van toepassing is. 
 
De gemeente Leiden voert, gezien de afwijzingen, een wel heel streng beleid bij  
omgevingsvergunning beschermd  stadsgezicht.  Onduidelijk is dan waarom u zich, 



bij dit overspannen gemeentelijk beleid, alsnog het recht voorbehoud om ook nog een 
eigen beschermd stadsgezicht beleid te voeren.  
 
 
Uitgesloten van het plaatsen van zonnepanelen zijn de gestapelde bouw. 
 
Voor flats is dit duidelijk. (Hiervoor zijn overigens wel mogelijkheden voor 
verhuurders om panelen te plaatsen met subsidie voor elektragebruik in openbare 
ruimtes). Voor portiek (boven/beneden) woningen zou het in overleg met de buren 
heel goed wel mogelijk kunnen zijn. 
 
 
Plaatsing van de zonnepanelen moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd 
bedrijf. Dit bedrijf moet vóór plaatsing van de zonnepanelen aan de Sleutels worden 
voorgelegd en door de Sleutels akkoord worden bevonden. 
 
Het is vanzelfsprekend dat gecertificeerde bedrijven gewenst zijn. Het lijkt het ons 
echter ook noodzakelijk dat zowel het legplan als de bevestigingsmaterialen bij de 
Sleutels bekend zijn. 
 
Momenteel zijn er drie gangbare bevestigingsmaterialen te verdelen in, twee voor een 
pannendak (schuin) en één voor een platdak. 
 
Voor een pannendak bestaat er de mogelijkheid tot ‘snelbouw’ – klikprofielen die een 
hogere eis stellen aan de bestaande constructie en eigenlijk minder geschikt zijn voor 
oudere daken. Of men kan nieuwe panlatten plaatsen waarop de panelen bevestigd 
worden. Deze versterken de bestaande dakconstructie. 
                                                                                                                                                         
Bij een belast platdak mag (om doorzakking te voorkomen) het uiteindelijke gewicht 
na plaatsing slechts marginaal afwijken van het gewicht voor plaatsing.    
 
De praktijk heeft uitgewezen dat niet alle gecertificeerde bedrijven het zo nauw met 
de bestaande constructie nemen. Voor de Sleutels, als eigenaar, lijkt het daarom 
zinvol om mede te bepalen welke bevestiging wordt gebruikt. Dit zou gevolgschade 
aan de constructie tot een minimum kunnen beperken. 
 
 
Aanpassingen in de meterkast moeten worden uitgevoerd door een gecertificeerd 
bedrijf (aparte groep aanleggen). Dit bedrijf moet vóór de aanpassingen aan de 
meterkast aan de Sleutels worden voorgelegd en door de Sleutels akkoord worden 
bevonden. De aanpassingen worden ook gecontroleerd door de Sleutels. 
 
Gecertificeerde bedrijven zullen voorts bij het plaatsen van vijf of minder panelen niet 
adviseren een aparte groep in de meterkast aan te leggen omdat dit niet 
voorgeschreven is.  Wilt u dat, in tegenstelling tot de voorschriften er ten alle tijden 
een apartegroep geplaatst wordt of volgt u de voorschriften? Het staat u wel vrij hier 
zelf een keuze te maken. 
 
 



De bewoner moet kunnen aantonen dat er ten behoeve van de panelen een WA 
verzekering is afgesloten (en andere benodigde verzekeringen). 
 
De discussie over al dan niet verzekeren hebben wij al eens eerder met u gevoerd. U 
heeft daarbij aangegeven dat geplaatste panelen onder de opstalverzekeing van de 
Sleutels vallen. Wellicht is het handig om hiervan melding te maken zodat onnodig 
verzekeren niet voorkomt. Een WA verzekering is een goede aanvulling voor de 
huurders de om eigen aansprakelijkheid voor de panelen in te dekken. 
 
Het is onduidelijk wat u met ‘andere benodigde verzekeringen’ bedoelt. Volgens ons 
bestaat er alleen nog een rendementsverzekering maar deze is uitsluitend ten behoeve 
van de eigenaar. 
 
 
De zonnepanelen moeten bij verhuizing worden verwijderd. 
 
U laat hierbij geen enkele optie over. Wij vinden dit de meest ontmoedigende 
bepaling voor huurders. Wij verwachten daarom dat dit voor huurders een belangrijk 
struikelblok zal zijn bij de verduurzaming van uw bezit. 
 
Toch lijkt dat ongemak niet nodig, want er zijn ook andere oplossingen: 
Behalve dat de nieuwe huurder de installatie zou kunnen overnemen, bestaat er de 
mogelijkheid om als verhuurder (in het kader van het energiebeleid) de installatie mee 
te verhuren – net zoals u de overige energiebesparende maatregelingen verhuurt. 
Indien uw beleidslijnen correct zijn opgevolgd voldoet de installatie immers aan uw 
plaatsingseisen.   
 
Wij hopen dat u dit advies zult aangrijpen om uw verantwoordelijkheden goed tegen 
elkaar af te wegen. Wij zijn vanzelfsprekend bereid om vragen te beantwoorden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Huurderbelangenvereniging De Eendracht 
Elger Niels  


