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Zonnepanelen op het dak van het gebouw van de gerenoveerde Voorhofscholen  
 
Tijdens de duurzaamheidsavond heb ik van een bewoner van de Voorhofwijk vernomen dat zij 
informatie hebben gekregen over de eerste plannen voor de renovatie van het gebouw van de 
voorhofscholen. Deze bewoner heeft de indruk gekregen dat in die plannen geen enkel 
zonnepaneel op dak gepland staat. Bij de behandeling van dit plan in forum en raad heeft 
GroenLinks aangedrongen op de inpassing van maximale toepassing van de combinatie groen 
dak / zonnepanelen op het gerenoveerde gebouw, maar hier blijkt niets mee te worden gedaan. 
 
Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de GroenLinks fractie de volgende vragen; 
 

 Zijn er inhoudelijke plannen van de voorgenomen renovatie beschikbaar en kunnen deze 

worden gedeeld met de raad? 

De plannen zijn pas in het stadium van Voorlopig Ontwerp, er is nog geen consensus 

met zowel de projectgroep als de stuurgroep. Na het Voorlopig Ontwerp start het 

Definitief Ontwerp. Indien zowel de projectgroep als de stuurgroep instemt met het 

Definitie Ontwerp, zal na de zomer met de omgeving gecommuniceerd worden. Ook 

wordt het plan dan op de gemeentelijke website geplaatst. 

 Klopt het dat er, vooralsnog, geen zonnepanelen zijn voorgenomen in de plannen? 

Dat klopt. Uw raad heeft krediet beschikbaar gesteld voor renovatie van het 

scholencomplex in de wijk Voorhof. Om verschillende redenen waren zonnepanelen 

hierin niet voorzien: 

1. om de kosten zo laag mogelijk te houden zijn er geen hogere eisen gesteld dan te 

voldoen aan het bouwbesluit. Bij de kredietaanvraag bij uw raad is er van uit gegaan dat 



het plaatsen van zonnepanelen hiervoor niet noodzakelijk is. De normen worden naar 

verwachting met de groot onderhouds- en renovatiemaatregelen gehaald. 

2. het plaatsen van zonnepanelen is niet een onderwijshuisvestingsvoorziening, 

waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Als de gemeente hierin zou investeren voor 

de Hasselbraam (OBSG) en de Regenboog (PCBO), dient zij dit ook voor andere 

scholen en schoolbesturen te doen. In de stuurgroep is wel al gesproken over het 

benutten van het dakvlak van de scholen voor zonnepanelen. Het is handig om dit in de 

bouwstroom mee te nemen. Daarbij heeft het schoolbestuur baat bij het plaatsen van 

zonnepanelen, omdat dit een voordeel op de exploitatie oplevert. De scholen verdienen 

de investering binnen een aantal jaren terug. Op verschillende schooldaken in Leiderdorp 

zijn om die reden al zonnepanelen geplaatst.  

 

 Is hierover gesproken met een organisatie zoals bijvoorbeeld Het Groene Collectief 

(aanwezig op de duurzaamheidsavond)? 

Nee. 

 

Bij voorbaat dank voor de beantwoording. 
 


