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Vandaag 10 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid. 
Pijnacker-Nootdorp zet zich op verschillende manieren in om 
in 2050 energieneutraal te zijn. We zien volop kansen voor 
alternatieve vormen van energie en maken een plan hoe we om 
moeten gaan met het verminderen van aardgas in woningen. 

Daarnaast liggen er zonnepanelen en groene daken op gemeentelijke gebouwen 
en rijden er inmiddels al heel wat elektrische gemeente-auto’s rond. Hoe duur-
zaam bent u bezig? Elke dag is een kans om energie te besparen. Wilt u weten 
hoe? Vraag een gemeentelijk energieadvies aan of laat u voorlichten door de 
WoonWijzerwinkel. 

Kunt u nog energie besparen in huis? 
Misschien met zonne-energie? Ontdek 
de mogelijkheden met een persoonlijk 
energieadvies aan huis. Dit gemeentelijk 
advies kost u maar 30 euro. Dit advies 
bespaart u geld, u krijgt een comforta-
beler huis én u bent duurzaam bezig. 

Nieuwsgierig? Kijk op 
www.woonwijzerwinkel.nl/pijnacker-
nootdorp voor meer informatie.

Meer weten met een energieadvies aan huis!

Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp

Ook een zonne-aandeel kopen?
Het is het zo ver: u kunt zich inschrij-
ven bij de Energiecoöperatie Pijnacker-
Nootdorp. Het dak van Harry Wubben 
Flowers aan de Langelandseweg in 
Nootdorp kunnen we volleggen met 
zonnepanelen. Er passen zo’n 1000 zon-
nepanelen op. Koopt u ook een zonne-
aandeel bij de coöperatie? 

De coöperatie zet zich in om samen met 
bewoners en bedrijven van Pijnacker-
Nootdorp lokaal duurzame energie op te 
wekken. Niet iedereen heeft een dak of een 
geschikt dak voor zonnepanelen. Daarom is 
er een lokale energiecoöperatie opgericht 
waardoor u toch kunt profiteren van de 
voordelen van zonne-energie. Met de zonne-
panelen op het eerste dak kan de energie 
coöperatie ongeveer 250.000 kWh per jaar 
aan energie lokaal opwekken. Dit is verge-
lijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 
70 huishoudens van vier personen. 

Ronald Berk, bestuurslid van de energie coö-
peratie geeft aan dat de Energiecoöperatie 
Pijnacker-Nootdorp een organisatie is zon-
der winstoogmerk: “Vanuit een idealistisch 
oogpunt willen wij concreet aan de slag met 
duurzaamheid. Als coöperatie verbinden we 
inwoners en bedrijven én investeren we in 
een betere leefomgeving. We bieden inwo-
ners en bedrijven de mogelijkheid om ener-
gie op te wekken op het dak van een ander. 
Zo kan iedereen investeren in duurzame 
energie. Het is onze visie en overtuiging dat 
iedereen die een bijdrage wil leveren aan de 
energietransitie dit ook moet kunnen doen. 
We maken het ook zo gemakkelijk moge-
lijk: de coöperatie zorgt voor de financiële 
en technische afwikkeling.”.

Hoe werkt het?
U kunt bij de energiecoöperatie (zonne)
aandelen kopen van € 125. Ieder aandeel 
brengt per jaar 85-90kWh op, afhankelijk 
van het aantal zonuren. Deze energie-
opbrengsten worden verkocht aan een 
energiemaatschappij en deze opbrengst 
samen met de energiebelasting krijgt u als 
investeerder terug. Naar verwachting heeft 
u uw investering in 9-10 jaar terugver-
diend. 

Postcoderoos
De energiecoöperatie maakt gebruik van 
de postcoderoosregeling. Een postcoderoos 
is een postcodegebied en alle postcodes die 
hier direct aan grenzen. Voor dit project 
van het dak van Harry Wubben kunnen 
alleen bewoners en bedrijven uit postcode-
gebied 2631 meedoen. Dit zijn de postcode-
gebieden: 2631, 2632, 2641, en 2645. Zij 
kunnen zich voorinschrijven op dit pro-

ject. Helaas is dat niet de gehele gemeente. 
Naar verwachting volgt snel een ander dak 
waar ook andere inwoners van Pijnacker-
Nootdorp van kunnen profiteren. 

Meer informatie?
Kijk op voor meer informatie op www.ener-
giecooperatiepijnackernootdorp.nl. Hier 
kunt u uw belangstelling registreren. Ook 
kunt u er terecht voor vragen of als u zich 
wil melden als vrijwilliger. Op 18 oktober 
20.00 uur organiseert de energiecoöperatie 
in samenwerking met de bewonersvereni-
ging Delfgauw een informatieavond. Houdt 
onze website in de gaten voor meer infor-
matieavonden in de andere kernen van de 
gemeente. 

Wethouder Frank van Kuppeveld ondersteunt de energie 

coöperatie van harte: “Het is heel mooi dat inwoners en bedrijven 

samen concrete stappen nemen naar een duurzaam Pijnacker-

Nootdorp. De energie coöperatie geeft iedereen de kans om iets 

met zonnepanelen te doen. Alleen als iedereen zijn steentje 

bijdraagt kunnen we het voor elkaar krijgen om in 2050 

energieneutraal te zijn.”

WoonWijzerWinkel voor alle vragen 
over energiebesparing
Heeft u een vraag over energiebesparing aan uw woning? Dan kunt u 
terecht bij ons onafhankelijke regionale energieloket Woonwijzerwinkel. 
Kijk voor meer informatie op www.woonwijzerwinkel.nl of bezoek de 
showroom in Rotterdam. Dit kan ook tijdens themadagen. 

De Woonwijzerwinkel organiseert verschillende themadagen waar een onder-
werp centraal staat. Voor 2018 staan de volgende themadagen nog op de planning:

Zaterdag 20 oktober: Nul-op-de-meter wonen 
• Combinatie van alle maatregelen om nul-op-de-meter woning te worden
• financiering en totaalaanpak

Zaterdag 10 november: Isoleren & ventileren 
• alles over vloer-, dak- en gevelisolatie
• bij isoleren hoort ventileren, alles over goede ventilatie

Zaterdag 8 december: Innovatiemarkt 
• Ontdek kleine en grote innovaties
• Presentatie pitches door aanbieders.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.woonwijzerwinkel.nl/themadagen.

Lening voor energiebesparing
Wist u al dat Pijnacker-Nootdorp 
een duurzaamheidslening heeft? Een 
lening met een aantrekkelijk rente-
tarief van 1,6 procent. Hiermee kunt 
u energiebesparende maatregelen in 
en aan uw woning financieren. 

Met de Duurzaamheidslening voor 
woningeigenaren kunt u energiebe-
sparende maatregelen in en aan uw 
woning financieren. U kunt minimaal 
2.500 en maximaal 15.000 euro lenen, 
tegen een zeer laag rentepercentage 

van 1,6 procent. De lasten van deze 
Duurzaamheidslening vallen in de 
meeste gevallen weg door een lagere 
energierekening. Ook is het een groot 
voordeel dat het geld snel beschikbaar 
is en je geen afsluitkosten voor een 
hypotheek hoeft te betalen. Misschien 
net dat zetje in de rug om toch wel die 
zonnepanelen aan te schaffen?

Meer informatie vindt u op:  
www.pijnacker-nootdorp.nl/ 
duurzaamheidslening.

Harry Wubben samen met Matthijs Beke van de Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp.


