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Schriftelijke vragen – (Gratis?) zonnepanelen op sociale en vrijesector huurwoningen?  
 
In 2017 heeft Cazas Wonen (destijds Groenwest) in het kader van het zonnepanelenprogramma 
zonnepanelen gelegd op woningen van haar huurders. Huurders van Groenwest (sociaal en vrije 
sector) konden zich opgeven om het huis te verduurzamen. Het programma heeft tot positieve 
reacties geleid. Met dit programma is er een stap gezet om bij te dragen aan de 
duurzaamheidsambities door middel van het opwekken van zonne-energie.  
 
Deelname aan het zonnepanelenprogramma ging gepaard met een aantal criteria. Zo werden de 
panelen alleen geplaatst op woningen wanneer ze minimaal 200kWh per paneel opwekken op 
jaarbasis. Tegelijkertijd werden huurders geconfronteerd met een verhoging van de huur.  De helft 
van de minimale besparing per paneel werd als vergoeding gevraagd van de huurders. De reden dat 
de term ‘geconfronteerd’ wordt gebruikt, komt door signalen van inwoners (tevens huurders) die 
ervoor hebben gekozen om de zonnepanelen niet te nemen. De verhoging die hier tegenover stond 
konden de huurders niet missen. De huurders zien de noodzaak wel in van het duurzaam opwekken 
van energie. Er is hier dan ook geen sprake van onwil!  
 
Zonne-energie is voor alle fracties in de gemeenteraad een oplossing om bij te dragen aan de 
duurzaamheidsambities. Als 1000 bewoners meedoen met het zonnepanelenprogramma bespaart 
dit maar liefst 420.000 kg CO2 per jaar. Woerden&Democratie hecht er veel waarde aan dat 
Woerden massaal overgaat tot het opwekken van zonne-energie. Zeker met het oog op de onzekere 
energiemarkt. Als gemeente moeten we samen met Cazas Wonen een oplossing zien te vinden voor 
de zonne-energie die niet wordt opgewekt vanwege huurders die wel willen, maar financieel niet 
kunnen meedoen.  
 
Gelet op bovenstaande hebben wij de volgende vragen: 

1. Hoeveel sociale huur- en vrijesectorwoningen heeft Cazas Wonen in Woerden? 
2. Hoeveel van de woningen onder vraag 1 zijn geschikt voor zonnepanelen, maar zijn hier nog 

niet van voorzien?  
3. Is het college het met ons eens dat de ‘geschikte’ woningen van Cazas Wonen, moeten 

worden voorzien van zonnepanelen?  
4. Is het college bereid om: 

a. Samen met Cazas Wonen op te trekken om de geschikte sociale huur- en 
vrijesectorwoningen te voorzien van zonnepanelen?   

b. Samen met Cazas Wonen te kijken of het plaatsen van de zonnepanelen zonder 
vergoeding gerealiseerd kan worden om de duurzaamheidsambities te halen?  

c. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren met de stappen 
die genomen moeten worden om de geschikte sociale huur- en vrijesectorwoningen 
in de gemeente Woerden te voorzien van zonnepanelen? 
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