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Verslag van het Groene IDeeCafé op 7 mei 2012 

Thema: “Leiden Zonnestad” 
 

Meedoen met het burgerinitiatief "Zonnig Leiden" van Charlotte Lemmens? Klik dan HIER! 

Er zijn 30 bezoekers vanavond in het Scheltema Complex in Leiden. 

 

Presentatie “Leiden Zonnestad, duurzame stad” van Charlotte Lemmens: 
Charlotte is projectleider van grote projecten in haar professionele leven. Anderhalf jaar geleden is zij in haar 

privé-leven begonnen met de officiële procedure voor het plaatsen van zonnepanelen op het monumentale pand 

waar zij met haar man woont. 

De ervaringen en hindernissen die zij daarin tegenkomt, gebruikt ze als voedingsbodem voor haar idee om 

geheel Leiden te voorzien van zonnepanelen. Het is niet gemakkelijk om een monumentaal pand te 

verduurzamen en voorzien van zonnepanelen. Leiden is sowiezo één van de moeilijkste steden om dit idee te 

verwezenlijken. Maar dat is des te meer een uitdaging voor Charlotte, want “als het in Leiden lukt, moet het 

overal lukken!”  

Op 14 mei 2012 heeft zij een afspraak met wethouder Frank de Wit om het idee te bespreken. Vanavond is zij 

op het Groene IDee Café uitgenodigd en wil graag achterhalen wie er al betrokken is bij dit thema. Ze wil 

“zieltjes winnen” en mensen ontmoeten die hun schouders eronder willen zetten en haar plan willen helpen 

verbeteren. 

De vraag is: Hoe kunnen wij het plan het beste aanpakken? 
Charlotte wil alle gebouwen; eigen gebouwen, huizen van woningbouwverenigingen, gebouwen van bedrijven 

en organisaties energie-neutraal maken. Hiertoe wil ze energie opwekken via zonnepanelen, maar ook de 

gebouwen goed isoleren, zodat de vrijgekomen energie goed benut wordt. Niet iedereen heeft een eigen dak. 

Het moet mogelijk worden in de toekomst dat mensen een stuk dak kunnen huren van een ander. Ze wil de 

procedures goed uitzoeken, zodat het voor de gemiddelde burger eenvoudig wordt om dit te realiseren. Ze wil 

voorkomen dat de kosten verhoogd worden.  

20 m2 dak met zonnepanelen is genoeg om 1 huishouden te voorzien van energie.Charlotte ziet veel gemiste 

kansen in de nieuwbouw, bij sportcomplexen en op geluidswallen langs de snelwegen. In Rotterdam vangen ze 

in fitnesscentra al energie op van de fietsen en ook in disco’s wordt via de vloer energie opgewekt door de 

dansende bezoekers. In Amsterdam is de eerste windmolen op een balkon geplaatst met vergunning! Helaas is 

windenergie nog veel minder effectief dan zonne-energie. 

Na de aankondiging van het thema van deze bijeenkomst in de pers wilde het Hoofd Monumentenzorg een 

gesprek. Dit vindt Charlotte een super begin! Ze heeft tevens contact met Stichting The Source en Stichting 

Urgenda die haar plannen  helpen versnellen met hun ervaring en expertise. 

Charlotte wil op den duur betrokken zijn bij een organisatie, waarbij een adviseur de toestand van een huis 

inventariseert, een offerte maakt met de kosten en vervolgens de installateurs het huis energie-neutraal maken 

als de bewoner die dag iets leuks doet. 

Zij is op zoek om met alle eigenaren van gebouwen die zich verbinden aan dit plan een adviesgroep met 

deskundigen op te richten, een installatiegroep waarmee je goeie afspraken kunt maken, een financiële groep 

(subsidies, inkoop, bankproducten), een vergunningen-groep (Gemeente , provincie), een invloedgroep (SVN, 

Bouwend Nederland etc.)en een organisatie en planninggroep PR. 

Reacties van bezoekers: 
Er zijn vele bezoekers enthousiast over het plan van Charlotte. Er wordt druk meegedacht en er worden 

opmerkingen gemaakt die Charlotte helpen het plan aan te scherpen.  

*Een bezoeker vertelt over zijn geniale plan om de Leidse grachten te benutten er er vloerverwarming uit te 

halen. Tevens noemt hij dat de warmte uit riolen een bron van energie is. 

*In Katwijk is een showroom van Piet Kleinwijk waar men alle informatie kan geven over groene woningen 
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met zonne-panelen en hoe dat werkt. Margje Vlasveld stelt voor om daar een excursie naar toe te organiseren. 

*Een andere bezoekster stelt voor bedrijven te ontmoedigen om teveel energie te gebruiken. Momenteel betalen 

bedrijven nog zoveel minder voor electriciteit, terwijl ze zoveel meer gebruiken..  

*Een volgende bezoeker stelt voor dat het een kwestie is voor de gemeenteraad om de Wet VAPV te 

veranderen. Het gemeentelijk beleid t.o.v. monumenten verschilt per stad. 

*En een van de laatste opmerkingen is dat er een landelijke werkgroep op poten gezet moet worden. Wanneer 

VNG Veiligheid het concept toetst, kan dat bevordelijk zijn voor het plan van Charlotte.  

Bij navraag geeft ongeveer de helft van de bezoekers aan te willen meedoen aan de coöperatie van Charlotte.  

Er wordt tot slot aan Charlotte gevraagd of ze vanavond de input heeft gekregen die ze verwachtte? Ze 

antwoordt dat ze heel veel input heeft gehad. Ze hoopt dat geïnteresseerden zich kenbaar maken door haar te e-

mailen. Ze gaat het niet in haar eentje redden en hoopt op een zwaan-kleef-aan-effect. Charlottes kracht is 

verbinden, organiseren en enthousiasmeren en ze hoopt op hulp van mensen die verder betrokken raken met hun 

eigen aanvullende kwaliteiten.  

Je kunt Charlotte mailen over ideeën inclusief vindplaats op: clemmens@xs4all.nl 

De volgende bijeenkomst van het Groene IDeeCafé is op maandagavond 21 mei met twee architecten 

burgerinitiatieven. 
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