
betreft:zonnepanelen op de daken zonnevelden niet rendabel 

Aan:benW,partijen 

Amersfoort,datum poststempel 

Geachte heer ,mevrouw 

De zonnepanelen moeten eerst op de daken van de burger. 

Dit heeft een reden want je kan niet ieder dak voorzien van zonnepanelen. 

Het net kan maar de helf van het geinstalleerde vermogen aan!! 

Dus de helf van alle woningen dit komt omdat je de stroom in de zomer niet kun 

opslaan , in het netwerk zit geen opslag! 

Ook moet je bij zonnevelden belastingbetalen en de ondernemer moet winst maken 

ook moet je netwerk provider geld hebben dus dure stroom 

Als de zonnepanelen op de daken staan hebben burger en bedrijf gelijk dikke winst 

binnen 7 jaar terugverdiend een veel betere investering dan sparen of beleggen 

Ik hoop op een positieve reactie en wacht af. 

Met vriendelijke groeten 

ing. B. van Keken 

gounodstr 13 

3 8 1 6wh Amersfoort 

basamersfoort03 3 @gmail.com 
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betreft:burger in windenergie 

Aan:politiek 

amersfoort,datum poststempel 

Geachte heer,mevrouw, 

Er is 1000 uur zon bij maximaal 7Gw zonnenergie is dat 7 Twh op 100 Twh is dat dus 

7% 
heel weinig!! 

Er is 4000 uur wind ook 7 Gw wind dus 28% wind veel groter 

Nu komt het men denk alles op te kunnen wekken met zon dit kan niet! 

Ook komt de elektrische auto en warmtepomp eraan. 

Beide verbruiken ongeveer 2500 kwh men zonnepanelen wek je 2500 kwh op 

Je hebt in de nieuwe situatie 7500 kwh nodig dus men komt 5000 kwh te kort. 

Met hr zonnepanelen kun je 5000 kwh opwekken. 

Het mag duidelijk zijn dat de burger zich in windenergie moet in kopen 

bij een cooperatie bijv. EEMSTROOM of de windcentrale (www.windcentrale.nl) 

sociaal 

Als men zich niet inkoop dan krijgt men zeer hoge rekeningen 

van minimaal 1500 euro per jaar 

Ik hoop op een positieve reactie en wacht af, 

Met vriendelijke groeten 

ing. B. van Keken 
gounodstr 13 
3816wh Amersfoort 
basamersfoort033@gmail.com 
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