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Doelstellingen gemeente 
• Gemeente wil inwoners, ondernemers en organisaties faciliteren en stimuleren 

bij energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie 

• Op basis van een gemeentelijke Verordening Duurzaamheidslening 
verstrekt de gemeente duurzaamheidsleningen 
en levert daarmee een gunstig financieringsaanbod

• Sinds 2016 voert de gemeente, samen met Volta Limburg, het project 
Zorgeloos Zonnepanelen uit 

• Met het project PlusjeHuis wil de gemeente 
het succesvolle zonnepanelenproject verder uitbreiden



Wie kan deelnemen?
• Woningeigenaren
• VVE’s

• Voor zonnepanelen: alleen kleinverbruik (max. 3 x 80 Ampere)

Geen BKR-toetsing en registratie



PJH: burger – gemeente – Volta Limburg
• Deelnemer sluit contract af met Volta Limburg
• Deelnemer sluit financiering (1%) af met gemeente
• Volta Limburg installeert de verduurzamingsmaatregelen
• Gemeente voldoet met leningsbedrag factuur van Volta Limburg
• Deelnemer betaalt maandelijks aflossing aan Volta Limburg
• Volta Limburg draagt de aflossing maandelijks af aan de gemeente
• Deelnemer ontvangt jaarlijks een overzicht van betaalde rente en 

aflossing van Volta Limburg



Verkoop woning? 
• Bij verkoop van de woning dient de burger de lening direct af te 

lossen

• U kunt tussentijds boetevrij aflossen



Wist u dat?
• Een gemiddeld huishouden in Nederland (2,2 

personen) per jaar verbruikt:
• 3.500 kWh elektriciteit 
• 1.600 m3 gas 

• Het maandelijkse termijnbedrag € 170,- bedraagt

• 63% van uw energierekening door gas wordt 
bepaald

• U betaalt > 50% van de energienota aan 
belastingen en BTW-heffingen



Actualiteit



Wie is Volta Limburg?
• Geschiedenis

• Plem, Limagas, Mega, Essent
• Comfort warm water en cv

• Nu 
• Duurzaam comfort in en rondom de woning
• 100% Essent
• 2016: eigen divisie PV “Volta Solar” (Heerlen) en overname JTS Energietechniek 

(Roermond)
• 2017: Overname Isoprofs door Essent
• 2019: Overname installatiebedrijf Fraku
• 2020: Overname Willems Klimaat- en Koudetechniek



Maatregelen 

• Zonnepanelen

• Isolatie

• Mechanische ventilatie

• Warmtepomp

• Waterzijdig inregelen

• CV-ketel



Zonnepanelen 



Werking PV-installatie



Adviesgesprek zonnepanelen

• Huidig energieverbruik

• Toekomstig energieverbruik 



Adviesgesprek Zonnepanelen



Soorten panelen

325Wp 365Wp



Montagemateriaal

Valk Pro+
• Plat dak
• Aan elkaar verbonden
• Los op het dak met ballast
• Getest in de windtunnel
• Lage belasting, hoge windbestendigheid

ValkPitched
• Pannen dak
• Duurzame bevestiging
• Beste wijze van monteren
• Volledig zwart montagemateriaal



Solar Edge met optimizers



Schouw  

• Fysieke afspraak
• Schaduw/oriëntatie 

• Controle dak

• Layout panelen

• Plaats omvormer

• Kabeltracé 

• Meterkast (aanpassingen)

• Slimme meter Enexis



 Altijd optimaal presteren
 Proactief reageren bij problemen
 Maandelijks een update per mail

Na plaatsing: onderhoud en beheer



En verder:

• Welstand

• Verzekering

• Onderhoud/reinigen

• BTW teruggave



Garantie zonnepanelen 

15 jaar all-in
• Opbengst in Kwh

• Op alle onderdelen

• Gratis monteur bij storing

• Actieve monitoring door Volta Limburg



Isolatie 

• De overdracht van thermische energie (warmte) tussen twee 
zijden van het materiaal of de constructie tot een minimum te 
reduceren. 

• Waarom isoleren?
• Meer comfort

• Energie besparing

• Milieu (CO2 uitstoot verminderen)



Spouwmuurisolatie 

• Maatwerk 
• Woningen voor 1930: meestal geen spouw

• Woningen vanaf 1980: vaak al geïsoleerd

• Indien een woning al geïsoleerd is, kan mogelijk wel na-
geïsoleerd worden

• Materialen 
• EPS-parels (0,034 Lambda waarde)

• Glaswol (0,034 Lambda waarde) 

• Steenwol (0,038 Lambda waarde)



Spouwmuurisolatie 



Dakisolatie 
Warmte stijgt 

• Van binnenuit
• Thermomaxx Cellulose
• Pur’fect HR++ Isolatieschuim 

• Van buitenaf  
• EPS Parels Thermomaxx onder de pannen

Het na-isoleren van het dak of van een zolder geeft nauwelijks overlast of 
afval en kan binnen één dag plaatsvinden. 



Dakisolatie 



Vloerisolatie 

• Materialen vloerisolatie
• Pur 

• Cellulose





HR++ glas  



HR++ glas  

• HR-beglazing isoleert beter door coating

• Geen lucht, maar gas als spouwvulling

• Dankzij HR geen hinderlijke tocht en kou 
meer bij ramen

• Triple HR is ook mogelijk



Mechanische ventilatiebox

• Minder last van vocht en CO2

• Door betere ventilatie een gezonder 
binnenklimaat

• Lagere stookkosten bij goed ventileren 

• Minder energieverbruik met gelijkstroom



Warmtepomp

• Een warmtepomp haalt warmte uit de bodem, uit de 
ventilatie- of uit de buitenlucht. 

• Besparing 50% tot 100% op het gasverbruik voor 
verwarming mogelijk, mits:

- Laag temperatuurverwarming
- Goede isolatie



Laag temperatuur



Hybride  

• Voor- en najaar warmtepomp

• CV-ketel warmt na

• Eventueel ook warmwater

• Extra subsidie 2022 (verwacht)?



Waterzijdig inregelen  

• Goede warmteverdeling

• Verbetering van comfort

• Minder stromingsgeluid in uw leidingen en radiatoren



CV-ketel

• Hoog rendement 

• Moduleren: vermogen aanpassen aan behoefte

• Veilig (gesloten toestel)

• A-label pomp tot 80% minder stroom verbruik 
t.o.v. een conventionele pomp



Subsidieregeling energiebesparing 
eigen huis (ISDE)

• Tot eind 2021 is 84 miljoen euro beschikbaar

• Twee of meer maatregelen 

• Tot wel 30% subsidie (maximaal € 10.000,- per woning)

• Maatregelen: 
• Spouwmuurisolatie (gevel)
• Dakisolatie
• Vloerisolatie
• Hoogrendementsglas
• Warmtepomp



Aanmeldprocedure

• Ga naar website Volta Limburg 
www.voltalimburg.nl/plusjehuiseijsdenmagraten

• Invullen online huisscan

• U ontvangt een overzicht met besparingsmaatregelen

• Volta Limburg neemt contact met u op





Opname / offerte

• Inplannen afspraak adviseur 

• Opname woning

• Advies maatregelen

• Uitleg gemeenteproject / -contract

• Uitbrengen offerte(s)



Opdracht

• Tekenen uitgebrachte offerte(s)

• Eventuele subsidie/BTW-teruggave aanvragen



Uitvoering

• Afspraak maken wanneer welke maatregelen worden uitgevoerd

• Aanbrengen van de maatregelen (clusteren)

• Uitleg

• Opleveren maatregelen



Referentie projecten zonnepanelen
• Gemeente Eijsden-Margraten

• Parkstad Zonnepanelenproject
• Heerlen
• Kerkrade
• Landgraaf
• Beekdaelen
• Brunssum
• Voerendaal
• Simpelveld

• Gemeente Stein

• Gemeente Heumen



Referentie projecten
• PlusJeHuis

• Gulpen-Wittem 

• Maastricht

• Meerssen

• Venray

• Landgraaf



Waarom Volta Limburg?

• 1 bedrijf regelt alles
• Opname

• Integrale aanpak

• Uitvoering

• Garantie 

• Begeleidt bij aanvragen van subsidie/BTW-teruggave

• Stimuleren lokale economie 

• Succesvol en ervaren bij soortgelijke
(afgeronde) projecten 



Bedankt voor uw aandacht!

U kunt zich direct aanmelden via

Voltalimburg.nl/plusjehuiseijsdenmargraten


