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1500e huurwoning voorzien van zonnepanelen
Na een kleine 2 jaar sinds de start van Zonnig-Limburg zijn inmiddels 1.500
huurhuizen voorzien van zonnepanelen. Daarmee ligt het project, dat een
initiatief is van elf Limburgse woningcorporaties, mooi op schema. De heer en
mevrouw van Rens uit Weert werden als 1500e huurder verrast met een
bloemetje uit handen van Frank Kusters van Wonen Limburg.
Verlaging woonlasten
Met het bundelen van de krachten willen de elf Limburgse woningcorporaties
minimaal 3.000 huurwoningen voorzien van zonnepanelen. De woningcorporaties
hebben als primair doel de woonlasten voor de huurders te verlagen. De
energieopbrengsten van de panelen komen volledig ten goede aan de bewoner. De
huurder betaalt een kleine bijdrage voor de installatie van de panelen. Provincie
Limburg is nauw betrokken bij het project en subsidieert een deel van de
projectkosten van Zonnig-Limburg.
Goed voorbeeld doet volgen
Nu steeds meer huurders zonnepanelen op hun dak hebben liggen, neemt de vraag
naar de panelen toe, merken de corporaties. Het zogenaamde ‘zwaan-kleef-aan’
effect. Het netto voordeel voor de huurder is dan ook groot, een huurder bespaart al
gauw 180 euro per jaar. Zonder dat hij daar iets voor hoeft te doen. Mevrouw van
Rens: ’wij zijn heel blij met de zonnepanelen. Onze energiekosten gaan hiermee
omlaag en het is goed voor het milieu’.
Voor het realiseren van het project werkt Zonnig-Limburg nauw samen met Tautus,
die voor de woningcorporaties het plaatsen van de zonnepanelen organiseert.
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Over Zonnig-Limburg
Met het project Zonnig-Limburg gaan tien Limburgse woningcorporaties gezamenlijk
in 3 jaar tijd minimaal 3.000 huurwoningen voorzien van zonnepanelen. De
deelnemende woningcorporaties willen met Zonnig-Limburg vooral de woonlasten
voor huurders verlagen. Daarnaast zijn verduurzaming van het bezit en verlaging van
de CO2-uitstoot belangrijke drijfveren.

Het principe is eenvoudig. De deelnemende corporatie bepaalt of zij zelf investeert in
de zonnepanelen of dat ze dat door Tautus laat doen. In beide situaties heeft de
huurder direct voordeel: de besparing op de energierekening is vanaf de eerste
maand hoger dan de eigen bijdrage. In het geval de corporatie zelf investeert en dus
zelf eigenaar van de zonnepanelen wordt, betaalt de huurder maandelijks een
bijdrage aan de corporatie. In het geval dat Tautus investeert, betaalt de huurder een
vaste huurprijs voor de panelen en wordt er een gegarandeerde opbrengst
afgesproken.
De provincie Limburg subsidieert een groot deel van de projectkosten van ZonnigLimburg en is nauw betrokken bij het project.
Meer informatie leest u op www.zonnig-limburg.nl.
Woningcorporaties
De deelnemende corporaties zijn: Antares, Heemwonen, Maaskant Wonen,
Maasvallei, Wonen Limburg, Wonen Zuid, Woningbeheer Born-Grevenbicht,
Woningstichting St. Joseph, Woningvereniging Nederweert, WoonGoed 2-Duizend
en Zowonen.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Hopmans, projectleider
Zonnig-Limburg, tel. 06 52 31 18 88. Of met Esther Blom, projectgroeplid ZonnigLimburg, tel. 06 20 54 31 74.

