
Zonnepanelen en 
Woninganalyse

Grieneko is voortvarend van start 
gegaan! In deze folder lees je alles 
over de eerste 2 speerpunten die 
we collectief oppakken. Wil je 
meedoen? Sluit je dan aan en laat 
ons in een mailtje weten waar je 
wensen naar uitgaan.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?
• Er is een coöperatie opgericht: 

Grieneko;
• Er is een website (www.grieneko.

frl) opgezet voor informatie en 
communicatie. Via deze website kun 
je lid worden van Grieneko; 

• Als lid van Grieneko kun je 
vervolgens klant worden van het 

energiebedrijf Noordelijk Lokaal 
Duurzaam (NLD). NLD levert 
duurzame en lokaal opgewekte 
energie.

Energiebesparing is de belangrijkste 
stap in de richting van duurzaam 
omgaan met energiebronnen. Deze 
stap vergt tijd. Om snel resultaat te 
boeken heeft Grieneko gekozen voor de 
eerste twee speerpunten op weg naar 
Energieneutrale Gemeenschappen:
• zonnepanelen en 
• woninganalyse.

In deze folder kun je daar meer 
over lezen. �

Woninganalyse

Als Grieneko zijn we eveneens 
groot voorstander van een 
analyse van de woning door 
een onafhankelijke deskundige 
van bouwkundige zaken en 
energiebehoeftes. Vaak is met 
simpele ingrepen een aanzienlijke 
beperking van het energieverbruik 
te realiseren.

Kosten
Een goede deskundige en 
onafhankelijke analyse inclusief 
infraroodmetingen zal ongeveer 
€ 500 incl. 21% BTW gaan kosten. 

Met bureau WKB van Wim Kramer 
in Mantgum hebben we naar onze 
mening goede afspraken kunnen 

maken over wat, hoe en voor welke 
prijs.

Wat moet je doen?
Meld je aan door een mail te sturen 
naar info@grieneko.frl waarin 
je vermeldt ‘Woninganalyse’. 
Wij geven dan je naam door aan 
WKB en Wim Kramer maakt een 
afspraak voor de analyse. (N.B. een 
infraroodmeting kan alleen in het 
late najaar en winter als de woning 
verwarmd wordt!)

Subsidie voor snelle beslissers
Grieneko onderzoekt mogelijkhe-
den subsidie te krijgen voor een 
deel van de kosten voor hen die 
zich het eerst aanmelden.

Slút my mar oan! 
Word lid van GRIENEKO
Neem energie af van NLD
Doe mee met zonnepanelen en woninganalyse

Speerpunt 2: De speerpunten van Grieneko:

De dorpsbelangen van Baard, Easterlittens en Húns/Leons steunen het 
lokale Grieneko initiatief!

@Grienekofacebook.com/Grieneko



Grieneko is groot voorstander van 
het plaatsen van zonnepanelen. 
Zodra de panelen zijn geïnstalleerd 
gaat je energierekening omlaag. 

Tot een maximum van 5000 kWh 
per jaar is verrekenbaar (de zgn. 
saldering). Tot in 2020 blijft dit 
mogelijk. Daarna kan de overheid 
besluiten deze saldering in te 
perken. 
Je hebt dus nog zo’n 5 jaar om van 
de maximale saldering gebruik te 
maken. Daarmee fi nancier je voor 
een belangrijk deel de aanschaf van 
de panelen, randapparatuur en de 
aanleg van de installatie.

Grieneko heeft met diverse 
leveranciers/installateurs 
overleg gevoerd en off ertes 
gevraagd. Daarnaast is informatie 
ingewonnen bij instanties die met 
duurzame energie bezig zijn.

Aan de hand van 5 criteria is door 
ons een selectie van leveranciers/
installateurs tot stand gekomen:
1. prijs-kwaliteit en betrouwbaarheid
2. lokaal/regionaal

3. opbrengst in kWh’n
4. service/monitoring 
5. (opbrengst)garanties

De uitkomst van deze vergelijking 
vind je binnenkort geanonimiseerd 
in een tabel op onze website 
www.grieneko.frl 

Grieneko komt tot de conclusie 
dat de fi rma ENIE (vooral werkend 
in de 3 noordelijke provincies) het 
beste aansluit bij onze criteria. 
ENIE heeft op alle punten een 
passend voorstel gedaan voor 
onze leden in geval van collectieve 
aanpak.

Nog vragen?
Wil je een meer lokale 
leverancier/installateur neem 
dan contact op met de Grieneko 
bestuursleden (Joop Dijkstra of 
Yge Valk). Zij kunnen aangeven 
wat het best bij jouw wensen 
past. Ook voor andere vragen 
kun je bij hen terecht. 
Een mail sturen kan natuurlijk 
ook: info@grieneko.frl 

Hoe werkt het?
Je bent lid of je wordt lid van 
Grieneko (www.grieneko.frl )
Je stuurt ons een mail (info@
grieneko.frl) en geeft aan: 
Ja, ik doe mee en volg het Grieneko 
advies:
• Meld je aan, wij geven dat door 

aan leverancier/installateur ENIE
• De vertegenwoordiger van de 

installateur maakt een afspraak 
met je

• Bij jou thuis wordt de situatie 
opgenomen en een plan gemaakt

• Je krijgt een off erte:
a. Akkoord? Je doet een 

aanbetaling en er wordt 
een afspraak gemaakt voor 
installatie.

b. Akkoord, maar fi nanciering 
nodig? Je regelt dat (meerdere 
mogelijkheden). Dan doe je de 
aanbetaling en de rest volgt na 
installatie.

• De installateur regelt de BTW-
teruggave (dit kan tot eind 2015)

Kosten
Als voorbeeld: voor 10 
kwaliteitspanelen + randapparatuur 

en installatie met garanties zal 
het om een investering gaan van 
ongeveer € 3500,= (na teruggave 
van BTW). 

Groene lening met zeer lage rente
Bij de gemeente Littenseradiel kunt 
u een zogenoemde groene lening 
voor duurzame investeringen 
aanvragen. De rente is 0,5% 
gedurende de hele looptijd. 
Maximaal te lenen bedrag: €10.000 
in 10 jaar af te lossen of maximaal 
€15.000 in 15 jaar. 
Het geld kan gebruikt worden 
voor bijvoorbeeld zonnepanelen, 
warmtepompen, woninganalyse en 
bouwkundige aanpassingen met als 
doel energiebesparing.
We overleggen nog met de 
gemeente over de exacte 
uitwerking. Voor details zie: 
www.littenseradiel.nl/duurzaamheid  

Huurwoning?
Woon je in een Elkien huurwoning? 
Grieneko is met Elkien in 
overleg over mogelijkheden in 
huurwoningen. We houden je op de 
hoogte.

Zonnepanelen
Speerpunt 1:


