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Controle van zonnepanelen-installaties Parkstad
Via deelname aan het Zonnepanelenproject Parkstad hebben bijna 2.800 particuliere huishoudens
en een aantal verenigingen sinds begin 2017 op een laagdrempelige wijze kunnen investeren in de
verduurzaming van hun woning of verenigingsgebouw.
Naar aanleiding van een beperkte steekproef hebben de samenwerkende Parkstad-gemeenten in
overleg met de serviceprovider Volta Limburg besloten om een controle van alle
zonnepaneleninstallaties binnen het project uit te voeren. Dit mede tegen de achtergrond van de
afspraken die gemeenten met de deelnemers hebben gemaakt over 15 jaar onderhoud, service en
garantie.
Controle van alle installaties binnen één jaar
Bij de start van het project is als onderdeel van de afspraken opgenomen dat de gemeenten en de
Stadsregio Parkstad Limburg, het regionaal samenwerkingsverband van de acht Parkstad-gemeenten,
steekproefsgewijs zouden kunnen peilen of het project voorspoedig verloopt. Vanuit deze afspraak is
aan een gecertificeerd inspectiebureau opdracht gegeven via een beperkte steekproef
zonnepaneleninstallaties te laten controleren. De bevindingen laten zich voornamelijk verzamelen in:
-

Op een tweetal plaatsen is het verkeerde type aardlekschakelaar toegepast;
Op meerdere plaatsen zijn kabels/wartels onvoldoende stevig vastgedraaid en secuur
afgewerkt;
Op meerdere plaatsen ontbreekt schriftelijke technische documentatie (wel digitaal
aangeleverd);
Op meerdere plaatsen is de zonnepaneleninstallatie niet altijd als dusdanig in de meterkast
gecodeerd;
Op enkele plaatsen is bij de omvormer geen werkschakelaar aangebracht;
Op enkele plaatsen is de zonnepaneleninstallatie in meer dan twee handelingen
spanningsloos te maken;
Op meerdere plaatsen wordt de nul niet geschakeld in de werkschakelaar, hierdoor wordt de
omvormer niet-dubbelpolig geschakeld.

Veiligheid
Het inspectiebureau heeft het op geen enkel adres noodzakelijk gevonden om de
zonnepaneleninstallatie uit te schakelen. Uitschakelen van een installatie is een verplichting wanneer
bij een inspectie wordt geconstateerd dat de veiligheid in het geding is.
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Geen kosten voor de deelnemers
De Stadsregio Parkstad, de Parkstad-gemeenten en serviceprovider Volta Limburg vinden het
belangrijk dat de zonnepaneleninstallaties aan de wet- en regelgeving (o.a. NEN1010) voldoen. Om
er zeker van te zijn dat elke installatie aan deze eis voldoet, worden alle gerealiseerde 2.800
installaties gecontroleerd. Ook is de afspraak gemaakt dat installaties die nog gerealiseerd worden
enige tijd na montage eveneens worden gecontroleerd.
Daarmee nemen zowel de Parkstad-gemeenten als Volta Limburg hun verantwoordelijkheid richting
de projectdeelnemers. De controles starten in oktober en zullen voor het einde van jaar zijn
afgerond. De deelnemers worden hierover per brief geïnformeerd. Volta Limburg zal vervolgens met
de individuele deelnemers contact opnemen voor het maken van een afspraak. De kosten van deze
controle en eventuele handelingen die voortvloeien uit de controles worden door Volta Limburg
gedragen.
Het grootste Zonnepanelenproject in Nederland
Begin 2017 zijn de Stadsregio Parkstad Limburg en de acht Parkstad-gemeenten (Brunssum, Heerlen,
Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal) gestart met de uitvoering van
het Zonnepanelenproject Parkstad, het grootste project voor particuliere woningeigenaren in
Nederland. De samenwerkende Parkstad-gemeenten voeren dit project uit om invulling te geven aan
de ambitie om in 2040 een energie-neutrale regio te zijn (‘Parkstad Limburg EnergieTransitie:
PALET’). Naar aanleiding van een succesvolle aanbestedingsprocedure zijn de Parkstad-gemeenten
een contract aangegaan met Volta Limburg. Volta Limburg is de serviceprovider die namens de
gemeenten verantwoordelijk is voor de aanleg en het beheer en onderhoud van de
zonnepaneleninstallaties. Deelnemers aan het project gaan een contract/overeenkomst aan met de
gemeente.
Het project voorziet in een behoefte van inwoners
Per augustus 2018 nemen circa 2.800 huishoudens deel aan het Zonnepanelenproject Parkstad. Uit
onderzoek blijkt dat deelnemers twee belangrijke drijfveren hebben om deel te nemen aan dit
project. Ten eerste zien de deelnemers de gemeente als een betrouwbare partner. Daarnaast
voorziet het Zonnepanelenproject Parkstad in de behoefte van veel deelnemers om bij de aanschaf
van zonnepanelen zoveel mogelijk te worden ontzorgd. Voor deelnemers wordt vrijwel alles
geregeld: van de aanleg van de zonnepanelen tot het beheer en onderhoud en van het aanbieden
van de mogelijkheid voor een laagrentende lening bij de gemeente tot het terugvragen van de BTW
bij de Belastingdienst indien dat voor de betreffende deelnemer mogelijk is.

------------------------------------------------------ einde persbericht ------------------------------------------------------Neem voor meer informatie contact op met Freed Janssen, portefeuillehouder PALET van de
Stadsregio Parkstad Limburg (te bereiken onder: 14 045 / gemeente Landgraaf).

