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Resultaten enquête zonnepanelen 
 

1. Inleiding 
Naar aanleiding van een gesprek met het Energieloket Zoetermeer en het voornemen om intensiever 

met onze leden te gaan communiceren, hebben we een enquête opgesteld over zonnepanelen. Het 

is onze eerste echte poging om te onderzoeken wat er onder de leden leeft. 

In dit rapport als eerste de uitkomsten van de enquête en daarna de conclusies en het vervolg. 

2. Uitkomsten, statistiek 
In totaal hebben 47 bewoners meegedaan. Dat is ruim 30% van de leden.  

De eerste vraag gaat over zonnepanelen. 36% van de deelnemers geeft aan al zonnepanelen te 

hebben.  Bijna de helft van de deelnemers denkt er nog over na.  

 

De volgende vragen gaan over de twee collectieve projecten. De eerste betreft collectieve inkoop via 

het Energieloket. Een behoorlijk deel van de deelnemers overweegt hieraan mee te doen. 

http://www.vbel.org/


 

 

Het andere project is een initiatief van DEZo, waarbij de panelen op een collectief dak worden 

gelegd.  

 

 

De interesse lijkt iets lager, maar dat is marginaal 

Dan de vraag of er behoefte is aan een rondetafelbijeenkomst om meer informatie uit te wisselen. 

De belangstelling lijkt groot genoeg om iets te organiseren 



 

3. Losse antwoorden 
Van veel deelnemers hebben we en nadere toelichting ontvangen: 

Huis verkeerd gericht 

zie vooralsnog niet de voordelen 

Ik geef weinig uit aan electra en meer aan gas. Vloerisolatie 
aangelegd om gas gebruik terug te dringen. Nieuwe zuiniger 
ketel komt er aan. Zonnepanelen bij buren hebben als nadeel 
dat de kauwtjes er onder nestelen met veel lawaai dat door het 
dak te horen is. Voor aanleg panelen  zouden de dakpannen 
vernieuwd moeten worden. Al met al een flinke investering die 
ik, gezien mijn leeftijd, waarschijnlijk niet terugverdien, zeker als 
aan de salderingsregeling een eind komt in 2023. 

 

Erg tevreden, besparing in energiekosten opgeleverd. Bijdrage 
aan duurzame energie. Let wel op voor de vogels die behoorlijke 
nesten eronder kunnen bouwen (brandgevaar!) 

Wilden graag ons steentje bijdragen en hebben 10 panelen laten 
plaatsen 



 

Sinds 2005. Destijds subsidie voor max 4 panelen met totaal max 
600 W. Op zich, zeker toen, zeer gemotiveerd. Panelen werken 
nog steeds. Ook omvormer nog steeds in orde. Nu sterke 
aarzelingen. Fabricage in China, uitermate milieu onvriendelijk. 
Verwerken zonnepanelen na afloop levensduur eveneens 
mileuonvriendelijk. Wordt nauwelijks betrokken bij alle lovende 
verhalen. Nu opnieuw instappen voor mij, gezien mijn leeftijd, 
niet rendabel. Tevens mogelijk weggegooid geld als de wijk op 
dezelfde manier van het gas moet als bij de Philips-woningen 
van de Goede Woning hier in Meerzicht.  

niet heel duidelijk wat de terugverdientijd is omdat niet 
helemaal vaststaat hoelang de salderingsregeling nog van 
toepassing is 

Ik heb er 9 en vind dat te weinig 

De dak ligt ongunstig t.o.v. de zon en we hebben last van hoge 
bomen/schaduw 

De 4 zonnepanelen zijn in 1999 geplaatst. Een actie van 
Greenpeace om collectief maar tegen een best wel hoge prijs 
een begin te maken met zonnepanelen. De jaar opbrengst is ca. 
250 kW. Over ca. 35 jaar heb ik de investering terugverdient!  
Voor het monteren van de panelen zijn de dakpannen 
verwijdert. Best lastig voor als ik nieuwe panelen zou willen. 
Evengoed ben ik wel geÃ¯nteresseerd in nieuwe panelen maar 
met mijn lage verbruik is het nog steeds niet erg lonend 

Ik denk er over na. 

 

Er zijn zoveel ontwikkelingen en aanbiedingen op dit gebied, dat 
we ons regelmatig oriÃ«nteren. Ook voor wat betreft de 
kwaliteitsverschillen en prijzen. Het is immers een behoorlijke 
uitgave. 

Zonnepanelen op mijn dak heeft geen zin daar omdat het dak 
volledig ingeklemd zit tussen 2 dakkapellen.  Ben wel aan het 
onderzoeken of zonnepanelen op de schuur een mogelijkheid is. 

Kosten wegen niet op tegen de opbrengst  

Ons huis staat niet op het zuiden en is omringd door hoge 
bomen 

Wij kunnen niet overzien hoe lang wij, gezien de leeftijd, nog op 
dit adres zullen wonen. Dat roept ook de vraag op: heeft het 
(nog) zin om zonnepanelen op ons dak te leggen en hoeveel kost 
dat ongeveer? 

Het is een kwestie van hoe lang we hier blijven wonen en 
hoeveel geld we overhouden.  

Wacht eerst af wat er nog meer moet gebeuren  



 

Gezien de onduidelijkheid van de gemeente/overheid inzake het 
onzalige plan voor de energietransitie (het gasloos maken van 
alle woningen) en vooral ook de niet terug te verdienen 
investeringen welke hiermee gemoeid gaan is het in mijn 
beleving niet zinvol om hierin mee te gaan. Zodra er een 
onderbouwt plan is dat mij overtuigt dat ""de baten voor de 
kosten uit gaan"" en niet gebaseerd zijn op een 'huiseigenaren 
op kosten jagend  prestigeproject' zou ik mogelijk bereid zijn om 
serieus erover na te gaan denken." 

Dakramen en mogelijk dakpannen dienen eerst vervangen te 
worden. Meterkast dient ook volgens de laatste regels voor PV 
(Solar Sys) aangepast te worden. 

We twijfelen nog vanwege verschillende redenen: betrouwbare 
leverancier en kwaliteit van de panelen, de risico's (in onze 
kenniskring een brand vanwege recent geplaatste panelen), de 
prijs irt het wss verdwijnen van de salderingsregeling maar ook 
de milieu nadelen van productie en na levensduur en de 
mogelijke innovatie hierbij. 

Was destijds een project via de waterbuurtvereniging. 
Gezamenlijke korting en geen BTW betaling. Reden: opbrengst 
geld 5% i.p.v. rente op de bank. Ook milieu-vriendelijk. De 
jaarlijkse opbrengst is hoger dan was beloofd. We bezitten 15 
panelen op het oosten. 

Ik ben hier zinds maart komen wonen dus zelf niet veel ervaring 
met zonnepanelen ze zaten er al op toen we het huis kochten 

De 12 panelen dekken mijn hele electriciteitsbehoefte. Veel 
beter rendement da de spaarrekening.  

 

De zonnepanelen zijn geinstalleerd door de vorige bewoners. 
Deze heb ik in de aanschaf van de woning overgenomen. 

 
Eerst dakpannen vernieuwen en combiketel vervangen. 

Er komen betere collectoren! Ons huis is niet op het zuiden 
gericht! Hoge bomen rond ons huis 

Ik heb 13 panelen, die bevallen prima, leveren ongeveer mijn 
jaarverbruik 

Eerst dakpannen vervangen dan Zonnepanelen 

Een goed jaar geleden werd me verteld dat zonnepanelen gezien 
de ruimte op ons dak niet rendabel zou zijn en dat ik dat beter 
kon vergeten. Niettemin zou ik graag een 2nd opinion horen. Is 
dat mogelijk? 



 

Ik vind het bezwaarlijk dat mijn dak hoog en daarmee voor 
mijzelf ontoegankelijk is. Wellicht zijn zonnepanelen op de 
carport een optie. Ik ben nog niet overtuigd van de 
milieuvoordelen. Ik heb gehoord dat een zonnepaneel de eerste 
zeven jaar zijn eigen milieufootprint van de productie aan het 
terugverdienen is. In de onzekerheid rondom de 
salderingsregeling zie ik een onoverzichtelijk risico. 

Ervaringen zijn prima. Ik heb 10 zonnepanelen op het oosten en 
wek ca. 2700 kwh op. Ruim meer dan wij gebruiken. 

12 mono-cristaline 260wp full black panelen. Op schuin dak op 
het Zuiden. Installatie 16 juni 2015. Omvormer: Sofar Solar in 
twee groepen van 6 panelen. Geen optimizers. Verwachte 
opbrengst 2870 kWh. In werkelijkheid per jaar +/- 3000 kWh. 
Installateur: Electrisun voorheen Sunnyfix.  Zonder enig 
probleem tot nu toe. (Eenpersoons huishouden. Krijg elk jaar 
geld terug van het energiebedrijf voor de elektra. Heel veel 
gegevens beschikbaar. 

 
Woon in een huurhuis en ben 84 jaar oud. 

eerst binnen verduurzamen/isoleren 

Heb naar zonnepanelen gekeken maar wil niet dat de 
leverancier mijn energie contract overneemt. Krijg ook geen 
duidelijke berekening van het mij oplevert als ik alleen de 
panelen koop... 

In mijn situatie een onzekere investering. Bovendien 
onduidelijkheid over saldering in de toekomst. Ook 
onduidelijkheid over dakbelasting en onderhoudskosten. 
Tenslotte onduidelijkheid over locatie van plaatsing en of 
deelname aan zonnepanelen park beter is.   

De dakpannen zullen binnenkort vervangen moeten worden & ik 
wil eigenlijk zonnepanelen in dakpannen hebben 

gezien leeftijden staat het totaal te betalen bedrag niet in 
verhouding met het voordeel 

Het duurzaam maken van de woning en kosten te besparen. 

Sinds 1999 liggen er 4 panelen op het dak. Dat was een actie van 
Greenpeace om collectief in te kopen. De panelen leveren niet 
echt veel 

Ik heb indertijd 9 panelen gekocht, deels vanwege mileu en 
deels omdat het een goede investering is. Inmiddels heb ik de 
investering terugverdiend.  

 

  



 

4. Conclusies 
De enquête is na een herinnering door 47 deelnemers ingevuld. Dat is een mooi resultaat, ondanks 

het gedoe en de foutjes die we hebben gemaakt in het proces. Belangrijkste lessen: 

- Enquête NIET verpakken in een nieuwsbrief. 

- Bij verzending linkjes goed controleren. 

De invullers zijn niet geheel representatief voor de hele buurt. Het aantal mensen dat aangeeft al 

panelen te hebben, is aanzienlijk groter dan je zou verwachten als je buiten rondloopt en naar de 

daken kijkt. 

De redenen die de keuze om wel of niet mee te doen, zijn divers. Zaken die relatief vaak genoemd 

worden zijn: 

- Het te verwachten rendement, waarbij soms de leeftijd een rol speelt. 

- Onvoldoende vertrouwen in zonnepanelen als oplossing, een combinatie van zorgen over 

kwaliteit, techniek, vogelnesten worden specifiek genoemd, en eerdere minder positieve 

ervaringen. 

- De prioriteit, er zijn mensen die eerst andere dingen willen doen, soms in combinatie met de 

verwachting over het gedoe en onzekerheid, is het wel zo’n goed idee? 

- Met name buurtbewoners die wat later in de tijd panelen hebben aangeschaft zijn er 

tevreden over. Mensen die al heel snel enkele panelen hebben gekocht, geven aan dat het 

rendement laat was of is tegengevallen. 

Opvallend is dat er geen opmerkingen zijn over het collectieve zonproject van DEZo, waar ook naar 

wordt gevraagd. Er is wel interesse in dit project, dat zinvol kan zijn voor buurtbewoners die geen 

gedoe willen of met een ongunstige dakligging. 

Er lijkt voldoende belangstelling te zijn om tenminste een bijeenkomst te organiseren met veel 

ruimte voor vragen en  extra informatie. 
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