
 
 
 

Lagere energierekening voor 57 huurwoningen  

Gemeente, woonstichting en huurdersorganisatie slaan handen ineen voor zonnepanelen 

De daken van 57 huurwoningen van Woonstichting Valburg krijgen de komende weken zonne-

panelen. De energierekening van de huurders gaat daardoor omlaag, én het is beter voor het milieu.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 7 november ontving dhr. Coenen, bewoner van de Bellefleur in Zetten, symbolisch, het eerste 

zonnepaneel van wethouder Duurzaamheid Dimitri Horsthuis-Tangelder, directeur Marc Jansen van 

Woonstichting Valburg en voorzitter Ron van Zoolingen van huurders-organisatie ’t Klokhuis.   

Deze samenwerking met mooie resultaten komt voort uit de prestatieafspraken tussen de drie 

partijen, bedoeld om het gebruik van groene energie te stimuleren en gebruikers te laten zien dat 

dat ook nog eens geld oplevert.   

Zonnepanelen op je dak 

Voor vier zonnepanelen op het dak betalen de bewoners 5 euro huurverhoging per maand. Daar 

staat tegenover dat de panelen per huishouden een gemiddelde besparing aan energielasten 

opleveren van zo’n  € 17,50 per maand. Na aftrek van de € 5 huurverhoging nog altijd een voordeel 

van circa € 12,50 per maand.    

135 huurders van Woonstichting Valburg kregen in augustus een aanbod: 4 zonnepanelen op het dak 

tegen een huurverhoging van  5 euro. Hierop hebben 65 bewoners positief gereageerd. Met een 

loting door Notaris Rang en onder het toeziend oog van de voorzitter van de huurdersorganisatie zijn 

56 bewoners geselecteerd. De uitgelootte bewoners kregen alsnog de mogelijkheid om mee te doen, 

maar wel tegen een hogere vergoeding. Uiteindelijk deden 57 bewoners mee met het aanbod en 



 
 
worden dus 57 woningen voorzien van zonnepanelen. 25 bewoners krijgen op eigen verzoek zelfs 

extra zonnepanelen op het dak. 

Goed voor de portemonnee 

Vooral huurdersorganisatie ’t Klokhuis heeft zich sterk gemaakt voor plaatsing van zonnepanelen op 

huurwoningen. Voorzitter Ron van Zoolingen van ’t Klokhuis: ‘Deze gezamenlijke actie is goed voor 

het milieu, goed voor de klimaatdoelstellingen maar vooral goed voor de portemonnee van onze 

huurders! Bedankt gemeente Overbetuwe en Woonstichting Valburg!’ 

Het totale investeringsbudget 

voor de actie bedroeg € 150.000, 

eenmalig bijeengebracht door de 

Gemeente Overbetuwe en Woon-

stichting Valburg en voldoende 

om 57 woningen van zonne-

panelen te voorzien. In totaal 

worden er 328 panelen geplaatst 

met een totaal verwachte 

opbrengst van 82.000 kWh per 

jaar.  Wethouder Horsthuis-

Tangelder:  ‘Een mooi voorbeeld 

van hoe je ook bij bestaande 

huurwoningen aan duurzaamheid  

kunt werken. Zo kan iedereen meedoen aan de overgang naar duurzame energie, en voor de 

huurders is het nog voordeliger ook.’ 

Stand van zaken 

De plaatsing van de panelen door installatiebedrijf Hans van ’t Hullenaar is nu in volle gang. Naar 

verwachting zijn alle 57 daken eind november voorzien van zonnepanelen. In 2020 wordt dit project 

samen met de huurdersorganisatie geëvalueerd. 


