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TOEKOMSTGERICHT  WONEN 

 

ook met de VvE-complexen 

op weg naar een duurzame Zuidvleugel !!! 

 



 
ZONNESTROOM  KAN  BIJDRAGEN 

MAAR  ….  1000  VRAGEN  …. 

JUIST  VOOR  VvE’s 

 

 

 
 

 

 

 



OVERZICHT ,  WEETJES  EN  TIPS 
 

• techniek, ontwerp, vergunningen 

– alles op het dak 

– de elektrische installatie 

• verdeling van de stroom, van collectief tot 

individueel (diverse tussenmodellen) 

• monitoring, kwaliteit, garanties 

• alle kosten en opbrengsten, financiering 

• draagvlak en besluitvorming 

• proces, stappenplan 

 



ORIËNTATIE 



OP  HET  DAK 



TECHNIEK  (vervolg) 



 
COLLECTIEF  OF  INDIVIDUEEL  ? 

OF  TUSSENMODELLEN  ? 

 

 

 
 

 

 

 



COLLECTIEF  OF  INDIVIDUEEL   

OF  TUSSENVORMEN 

   
 

TOTAAL 

 
 

 
 

VERDEELD  B 
‘zonnestroom-

verdeler’ 
 

   
 

DEN HAAG 

   

     
 
 

    

 
 

COLLECTIEF 
 
 

 

    
 

VERDEELD 

      
 

INDIVIDUEEL 

     
 
 

    

   
 

VERDEELD A 
‘administratief’ 

 
 

   
 

 
 

  
 

VERKAVELD 

  

 
  

Zcoll. 



7 +  MODELLEN 

VERDEELD 



COLLECTIEF 



INDIVIDUEEL 



VERDEELD 

A  administratief         B  zonnestroomverdeler

        

VvE 



ENERGIE - COÖPERATIE 



DAKVERHUUR  ( COÖPERATIE ) 



TRAPPENHUISSET 



 
FINANCIËN 

 

 



DRIE  VRAGEN 

1. heeft het zin om in zonnestroom te 

investeren? 

2. hoe zorgen we dat we het goede 

krijgen en niet teveel betalen? 

3. waar halen we het geld vandaan? 
 

 

 

 



 
DE  ZIN  VAN  INVESTEREN 

“TERUGVERDIENTIJD” 
  



 
DE  ZIN  VAN  INVESTEREN 

DE  KOSTEN  GAAN  VÓÓR  …. 
  



 
DE  ZIN  VAN  INVESTEREN 

…..  DE  BATEN  !!  
  



 

EEN  GEZONDE  BUSINESSCASE 
 

 



 

GOED  ZAKENDOEN 

CHECKLIST 
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CHECKLIST  VOOR  ADVIEZEN  EN  OFFERTES 
 

Deze checklist is bedoeld om van uw adviseur of installateur alle gegevens te krijgen die u nodig heeft om 

tot een compleet en helder plan te komen, waardoor u offertes goed kunt vergelijken en waardoor uw 

ledenvergadering een weloverwogen besluit kan nemen. Welke technieken, schakelingen, oplossingen of 

financiële constructies u het beste kunt kiezen voor uw specifieke situatie, staat niét in deze checklist. 

Daarvoor is de informatie in de bijeenkomsten / handouts van de studiegroepen. 

Geef dit document eventueel aan de installateurs waaraan u offerte vraagt. 

 

Zorg in ieder geval dat u goede informatie en zekerheid krijgt over: 

1. technische informatie en specificaties; 

2. overzicht van álle kosten / investeringen voor levering en aanleg van het systeem. 

 

Eventueel kunt u uw adviseur of de aanbieders vragen om aanvullende financiële informatie (maar 

die kunt u ook zelf nagaan): 

3. overzicht van verwachte opbrengsten; 

4. subsidies en andere financiële constructies. 

 

 

1.  Technische informatie, specificaties 
 

Zorg dat u goede informatie en zekerheid krijgt over de volgende aspecten. 

 

Capaciteit van het zonnestroomsysteem 

 Het totale piekvermogen van alle panelen / pv-elementen. 

 De verwachte capaciteit als gevolg van de ligging van de panelen en de omstandigheden ter plekke, 

in relatie tot de eigenschappen van het systeem; aan de hand van een zorgvuldige berekening, 

waarbij inzicht wordt gegeven in de uitgangspunten. 

 De verwachte opbrengst in kWh per jaar, in de loop van de jaren. 

 

Levering van producten en werkzaamheden 

 Merken en types van alle elementen: panelen, constructies, ballast, inverters, (tussen)meters, 

presentatiepaneel of dergelijke, en het aantal of de hoeveelheden die geleverd worden, met een 

motivatie waarom voor bepaalde merken, configuraties of oplossingen is gekozen. 

 Tekening en beschrijving van de te realiseren schakelingen, de algehele elektrotechnische situatie, 

voorzieningen voor monitoring, ook voor beheer en wijzigingen in de toekomst. 

 Beschrijving van werkzaamheden aan de elektrische installatie, meterkast e.a. 

 Benodigde bouwkundige voorzieningen en bouwkundige werkzaamheden (beveiligingen op het dak, 

kabeldoorvoeren door constructies, omtimmeringen van apparatuur of leidingkokers, e.a.). 

 De beschrijving van de werkzaamheden, inclusief planning, werktijden, en informatie over wie er bij u 

over de vloer komen. 

 

Garanties en services 

 Certificering, garanties en services voor de verschillende delen van de installatie en het totaal,  

eventueel garanties voor de opbrengst, met helderheid over wie deze garanties geeft en van welke 

kwaliteitssystemen of vangnetconstructies deze organisatie uitgaat. 

 Beschrijving van het advies en de service die de leverancier voor u verzorgt, zoals het eventueel 

aanvragen van een omgevingsvergunning, overleg met het energiebedrijf over verandering van 

aansluitingen, het afvoeren van afval, entree tot uw complex en het gebruik van elektriciteit tijdens  het 

uitvoeren van de installatie e.d. 

 Beschrijving van de service en storingsdienst die wordt aangeboden voor ná de installatie. 

 Vraag de aanbieder om referenties, liefst ook van VvE-complexen. 

 



 

GELD  VINDEN 

 
  

GELD  VINDEN 
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PROCES,  BESLUITEN,  DIVERSEN 



VERDUURZAMINGSPROCES 

BINNEN  DE  VvE 



 

STAPPENPLAN  Z - STROOM  VvE 

 
 

• initiatief: zoeken naar draagvlak 

voorstel / beslissing (1) in ledenvergadering voor onderzoek  

• oriëntatie: technisch, juridisch, financieel, organisatorisch 

dakscan, technische analyse, rekenen, eventueel offertes aanvragen, 

nieuwsberichten, enquête 

• presentatie en discussie in een aparte thema-vergadering  

• beslissing (2): ledenvergadering over benodigd ‘juridisch’ 

akkoord en vervolg uitwerking 

• uitwerking plan: definitieve offertes, voorbereiding 

uitvoering, financiering, communicatie 

• zonodig: eindbeslissing ALV (3), taakverdeling e.d. 

• uitvoering / realisatie en controle 

• gebruik: monitoring, informatie, onderhoud 

 



ZONNESTROOM  voor  VvE‘s 
 

  
 
 

Mieke  Weterings 

adviseur duurzaam en gezond bouwen 
Gemeente Den Haag 

email  mieke.weterings@denhaag.nl 

 


