
nieuwsbrief
 Leimuiden Duurzaam 

 voor bewoners door bewoners
Bewoners samenbrengen rond het thema: aardgasvrij wonen ja, maar niet direct en zonder veel kosten en met meer comfort.
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Heel langzaam wordt het weer mogelijk om na te denken over 
het andere grote probleem wat opgelost moet gaan worden. 
Misschien zelfs wel een beetje makkelijker doordat eenieder 
duidelijker heeft beleefd wat allemaal mogelijk is als we het 
willen: zuiverder lucht, minder lawaai, lokaal en regionaal eerst, 
minder globaal, zelfvoorzienend, enzovoort.

 Heeft u bv. de afgelopen periode nagedacht over de gevolgen voor u en uw 
 huisgenoten als gevolg van de Energie Transitie. Zijn uw energie kosten 
 vergelijkbaar zijn met uw buren of landelijke cijfers. Zag u ons overzicht in 
 Nieuwsbrief 2? Lijkt het erop dat u wel wat kunt besparen? 
 Vraag onze buurtbegeleiders om advies of doe zelf het onderzoek met het 
 Hoomdossier. Geen kosten, hoge privacy bescherming. 

https://leimuidenduurzaam.hoomdossier.nl/

Wat is er gerealiseerd? 
Een tweede Dorpsavond werd in januari 2020 georganiseerd. 
Er werden 93 huisbezoeken ondernomen door de Buurtbegeleiders waarvan 22 gesprekken werden 
gerealiseerd en vastgelegd in een kort verslag. Zeer beperkt werd het resultaat vastgelegd in het 
Hoomdossier! Een paar woningen werden beter geisoleerd.

De komende maanden zal een mogelijk overleg fysiek niet zo 
makkelijk zijn met de geldende sociale gedragsregels. 
Telefonisch en een mailcontact blijft mogelijk. 
Onderzocht wordt of met behulp van Zoom een 
spreekuur elke week georganiseerd kan worden.

Van de gemeente vernamen we dat de firma                      uit Zwolle, rond 12 mei een aanbieding 
over het leveren en plaatsen van zonnepanelen gaat versturen aan bewoners/eigenaren. 
Geen gemeente aktie! 

Overweegt u zonnepanelen aan te schaffen? U kunt 
tegenwoordig ook PVT panelen aanschaffen, ze zijn duurder, 
maar in kombinatie met een warmtepomp een oplossing 
om uw huis geheel aardgasvrij te maken. Nieuwsgierig? 

Kijk op:
http://www.leimuidenduurzaam.nl/w%20pomp%20met%20pvt.htm  

Weer aandacht voor de Energie Transitie.

Een eerste kwartaal Leimuiden Duurzaam actief

Vooruit in het tweede kwartaal

Over de aanschaf van zonnepanelen

Uitgave mei 2020 email: leimuidenduurzaam@gmail.com

Zonnepanelen met thermische panelen eronder, PVT panelen
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Op dit moment mag iedereen die panelen heeft de teveel geproduceerde stroom terugleveren aan het 
net voor een erg aantrekkelijke prijs, die ongeveer gelijk is aan de prijs die een consument betaalt voor 
stroom. Het verschil tussen de werkelijke kosten en wat de consument krijgt, financiert de overheid. 

Zonnepanelen op je eigen woning installeren is nog steeds winstgevend nadat de salderingsregeling 
vanaf 2023 langzaam stopt. Dat blijkt uit berekeningen van Milieu Centraal. 
Iemand die in 2023 panelen koopt maakt nog steeds een slimme investering; omgerekend leveren 
de panelen evenveel geld op als een spaarrekening die 4 procent rente per jaar geeft. 

Iemand die in het verleden panelen kocht, verdiende die snel terug. 
Vervolgens kon iemand geld verdienen aan de energiebesparing 
én het geld van de salderingsregeling. 
Het kwam, volgens Milieu Centraal, overeen met een rendement 
van 6 procent. Als iemand nu in panelen zou investeren, is dat 
rendement al aanzienlijk lager; 4 procent. 

Koop je in 2031 panelen, dan komt het rendement rond de 3,5 procent. Ook de terugverdientijd wordt 
langer, van 7 jaar in 2020 naar 8,2 jaar in 2023.

Uit concept  Omgevingsvisie Kaag en Braassem
https://www.kaagenbraassem.nl/Inwoners_en_ondernemers/Links/Omgevingsvisie
  Vóór 2025 een besparing van 44 tera-joule realiseren in 
  onze woningen wat gelijkstaat aan een gemiddelde besparing 
  van ongeveer 15% van het totale energieverbruik 
  (gas en elektriciteit) in een gemiddelde woning. 
Vóór 2025 liggen er minimaal gemiddeld 6 zonnepanelen op iedere woning in Kaag en Braassem.

Werkt u mee? Al resultaat met het zoeken naar Energie besparing? 
Gebruik onze info op http://www.leimuidenduurzaam.nl/energiebesparing.htm

Vervanging van uw CV-ketel aan de orde? Denk na over een vervangende gasloze oplossing.
http://www.leimuidenduurzaam.nl/van%20het%20gas%20af.htm

Dakbedekking aan vervanging toe? Denk na over het plaatsen van zonnepanelen of PVT panelen.
http://www.leimuidenduurzaam.nl/e%20mogelijkheden.htm

Wilt u een Buurtbegeleider spreken? Stuur een email naar leimuidenduurzaam.nl

Ook na 2023 installatie zonnepanelen winstgevend

Wat wil de gemeente ondermeer bereiken? 

Rendement van 4 procent minimaal op aanschaf zonnepanelen

Hoe werkt de salderingsregeling?


