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Positieve signalen
Sinds het uitkomen van de vorige editie 
van Solar Magazine is het coronavirus 
onderdeel geworden van het nieuwe nor-
maal. De eerste piek ligt defi nitief  achter 
ons en het coronavirus domineert minder 
dan voorheen de politiek, de media en het 
leven van alledag. De aandacht die er is, 
is langzaam verschoven van de dreiging 
voor de gezondheid van mensen naar de 
gevolgen voor de economie. Het sombere 
beeld van een aanstaande diepe recessie 
wordt door velen geschetst. Hoe die eruit 
gaat zien is echter koffi edik kijken. Bo-
vendien worden er voor dit moment ook 
positieve signalen afgegeven; sterker, die 
worden in deze editie van het tijdschrift 
volop afgegeven. 

De omzetten van zonne-energiebedrijven 
zijn misschien (deels) licht teruggelopen, 
maar vooralsnog komen de Nederlandse 
solar installateurs de crisis goed door. Op 
anderhalve meter werken kan, veel pro-
jecten lopen door, er zijn er zelfs die naar 
voren zijn gehaald. Er zijn ongetwijfeld 
lezers van Solar Magazine die zich niet 
herkennen in het hierboven geschetste 
optimistische sentiment en daar ook geen 
troost uit putten. Ook in de solar branche 
zijn er bedrijven die hard getroffen zijn, 
bijvoorbeeld in Vlaanderen waar de sector 
door de Belgische lockdown tot stilstand 
kwam. Brancheorganisaties ODE en 
Techlink vertellen in deze editie over hun 
lobby om het Vlaamse overheidsbeleid de 
goede kant op te duwen.

Positief  nieuws vanuit Nederland komt 
van Liander, dat 200 tot 300 transportbe-
perkingen mogelijkerwijs kan wegnemen 
als klanten kiezen voor dynamische ver-
mogensregeling. Branchevereniging Hol-
land Solar is enthousiast en bestempelt het 
als ‘de nieuwe norm’. In deze editie leest 
u verder interviews met Svea Solar dat de 
Nederlandse markt betreedt en ISSOL en 
Solesta die na een faillissement een door-
start hebben gemaakt…

Edwin van Gastel 
Uitgever | edwin@solarmagazine.nl
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Friesland verbiedt tijdelijk nieuwe 
zonneparken op landbouwgrond 
Ondernemers die in Friesland een zonnepark op een landbouwperceel willen bouwen, 
moeten hun plannen in de ijskast zetten. De Provinciale Staten hebben besloten dat 
deze plannen voorlopig niet behandeld mogen worden.  De provincie wil de aanleg 
van zonneparken op landbouwgrond beperken om die te behouden voor de landbouw. 
Het verbod op nieuwe zonneparken op landbouwgrond geldt daarom vanaf woens-
dag 3 juni. De provincie is bezig met een wijziging op de Verordening Romte. Daarin 
neemt zij een Zonneladder op. De Zonneladder geeft aan in welke prioriteitsvolgorde 
op welke locaties zonneparken kunnen komen. Als de nieuwe Verordening Romte 
klaar is, zullen ze beoordeeld worden op basis van de Zonneladder. 

Rijkswaterstaat: combineer netaansluiting 
snellaadstations en zonnepanelen
Het combineren van de netaansluiting voor snellaadstations van elektrische auto’s 
en zonnepanelen op rijksgronden levert grote voordelen op. Dat blijkt uit onder-
zoek uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat.  Hoe kan de groeiende vraag naar 
stroom voor snellaadstations en de wens om meer duurzame stroom op te wekken op 
rijksgronden worden gecombineerd? Die vraag onderzocht Qirion Energy Consulting, 
onderdeel van Alliander, voor Rijkswaterstaat. Het onderzoek toont aan dat tot 50 
procent op kosten en materialen kan worden bespaard door elektriciteitsaansluitingen 
voor snellaadstations en zonnepanelen te combineren.

Meest geklikt in 
onze nieuwsbrief
1. Minister: postcoderoos voor zonnepa-
nelen per 2021 vervangen door subsidie 
Minister Wiebes vervangt de postcoder-
oosregeling voor zonnepanelen in 2021 
door een nieuwe subsidieregeling. Ener-
giecoöperaties en VvE’s kunnen straks 
subsidie aanvragen voor pv-systemen van 
15 tot 300 kilowattpiek. De huidige post-
coderoosregeling zal per 1 januari 2021 
komen te vervallen voor nieuwe gevallen.

2. Pieter Zwart (Coolblue): ‘De internet-
verkoop van zonnepanelen werkt’
‘De internetverkoop van zonnepanelen 
werkt’. Dat stelt oprichter van Coolblue 
Pieter Zwart in een exclusief interview met 
de redactie van Solar Magazine over de 
entree van het bedrijf in de zonne-energie-
markt. Coolblue kondigde in het voorjaar 
van 2019 aan in de verkoop en installatie 
van zonnepanelen te stappen. 

3. Minister Wiebes: energierekening 
blijft begrijpelijk na aanpassen 
salderingsregeling
De energienota blijft voor eigenaren van 
zonnepanelen ook na het aanpassen van 
de salderingsregeling begrijpelijk. Dat 
meldt minister Wiebes van Economische 
Zaken en Klimaat. De verschillende frac-
ties van de Tweede Kamer stelden minis-
ter Wiebes een reeks kritische vragen over 
het afbouwpad van de salderingsregeling 
voor eigenaren van zonnepanelen.

4. Dragons’ Dens investeren toch niet in 
mobiele aggregaten op zonne-energie
4 van de 5 investeerders van het televi-
sieprogramma Dragons’ Den hebben 
besloten toch niet in de mobiele aggrega-
ten op zonne-energie van Volta Energy te 
investeren. Dat meldt De Ondernemer. In 
de uitzending zegden de Dragons 500.000 
euro toe, te weten 100.000 euro per Dra-
gon. De officiële onderhandelingen met de 
investeerders verliepen na de uitzending 
echter niet zo soepel als de pitch zelf.

5. BCC gaat plug-and-play zonnepane-
len verkopen van Supersola
Winkelketen BCC start per direct met de 
verkoop van plug-and-play zonnepanelen 
van Supersola. De 2 bedrijven zijn hiertoe 
een samenwerking aangegaan. De zon-
nepanelen met stopcontactstekker werden 
eind 2017 door Supersola gelanceerd.

Zonnewarmte: Nederland installeert 
recordhoeveelheid zonnecollectoren
Nog nooit werden er in Nederland meer zonnecollectoren geïnstalleerd dan in het 
kalenderjaar 2019. Afgelopen jaar werd er een recordhoeveelheid van 53.443 vier-
kante meter zonnecollectoren in gebruik genomen.  Dat meldt het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS). Tegelijkertijd meldt het CBS dat er ook 35.928 vierkante 
meter aan zonnecollectoren uit gebruik genomen is. Netto is het opgesteld collec-
toroppervlak daardoor in 2019 met 17.514 vierkante meter gegroeid. Dat is weer de 
grootste nettogroei sinds 2013, toen er een nettogroei van 18.255 vierkante meter 
collectoroppervlakte was. Ten opzichte van 2018 zijn de verkopen in 2019 met 30 
procent toegenomen.
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CBS: Nederland installeerde in 2019 geen 
2.402 maar 2.323 megawattpiek zonnepanelen
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft het in 2019 geïnstalleerde 
vermogen verlaagd van 2.402 megawattpiek naar 2.323 megawattpiek. Per eind 
2019 telt Nederland 6.845 megawattpiek aan zonnepanelen. Het CBS meldt verder 
dat het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland in 2019, vergeleken 
met een jaar eerder, met 16 procent gegroeid is naar 181 petajoule. Het verbruik van 
zonne-energie (zonnestroom en zonnewarmte) groeide in 2019 met 37 procent 
naar 20 petajoule. 

wetzendorf in de deelstaat Thüringen zijn fabriek met een 
productiecapaciteit van 400 megawattpiek.

Amazon laat 5 nieuwe zonneparken bouwen met 
615 megawattpiek zonnepanelen
Amazon laat 5 nieuwe zonneparken bouwen in China, 
Australië en Amerika. In totaal herbergen de zonne-energie-
projecten 615 megawattpiek aan zonnepanelen en produce-
ren jaarlijks 1,2 miljoen megawattuur zonnestroom.

China installeert in eerste kwartaal slechts 4 gigawattpiek
In de eerste 3 maanden van dit jaar heeft China 3,95 giga-
wattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd. Dit betekent dat 
de grootste afzetmarkt ter wereld een daling van 24 procent 
kende door de coronacrisis.

Solis verdubbelt productiecapaciteit naar 15 gigawatt
Ginlong Technologies – de fabrikant van het omvormer-
merk Solis – gaat zijn productiecapaciteit verdubbelen tot 15 
gigawatt. Het bedrijf gaat hiertoe 100 miljoen dollar kapitaal 
ophalen. Zodra de capaciteit is uitgebreid, kan het bedrijf 
jaarlijks 400.000 omvormers produceren voor de residentiële 
en commerciële markt.

Risen Energy levert eerste batch van nieuw zonnepaneel 
van 500 wattpiek uit
De Chinese fabrikant Risen Energy meldt de eerste batch 
van zijn nieuwste generatie zonnepanelen van 500 wattpiek 
te hebben uitgeleverd. In het tweede kwartaal gaat de 
massaproductie van start.

IEA: 115 gigawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd in 2019
Wereldwijd is het vermogen aan zonnepanelen in 2019 
toegenomen met 115 gigawattpiek tot 627 gigawattpiek. 
Dat stelt het internationaal energieagentschap IEA in 
het rapport ‘Snapshot of Global PV Markets 2020’.

INTER

Amerikaanse rechter blokkeert importheffing 
op bifaciale zonnepanelen
De Amerikaanse rechtbank voor internationale handel blokkeert 
het verzoek van US Trade Representative (USTR) Robert Lighti-
zer om importheffingen in te voeren op bifaciale zonnepanelen.

IRENA: hernieuwbare energie verslaat kolen steeds 
vaker op prijs
Hernieuwbare energie wordt steeds goedkoper dan elke 
nieuwe elektriciteitsbron op basis van fossiele brandstoffen. 
Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Internationaal 
Agentschap voor hernieuwbare energie IRENA. 

Israël onthult plan van 21 miljard euro voor stimuleren pv
Het Israëlische ministerie van Energie heeft een plan van 
80 miljard shekel (21 miljard euro) onthuld om het gebruik 
van zonne-energie in het komende decennium te vergroten 
tot 16 gigawattpiek.

China: ruimte voor 50 procent meer hernieuwbare elektriciteit 
China heeft op zijn elektriciteitsnet ruimte om 50 procent 
meer windmolens en zonnepanelen te installeren dan in 2019. 
Dat blijkt uit een rapport van het National New Energy 
Absorption Monitoring and Warning Center.

Baden-Württemberg verplicht zonnepanelen op nieuwe 
bedrijfsgebouwen
De Duitse deelstaat heeft besloten zijn klimaatbeschermingswet 
te wijzigen zodat het verplicht wordt om op nieuwe gebouwen 
in niet-residentiële gebieden zonnepanelen te plaatsen. Het 
gaat volgens het bestuur van de deelstaat bijvoorbeeld om 
daken van magazijnen, productiehallen en parkeergarages.

Duitsland verwelkomt met SolarWelt nieuwe fabrikant 
Duitsland krijgt een nieuwe fabriek voor zonnepanelen. 
SolarWelt opent in het eerste kwartaal van 2021 in Langen-
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Sonnenstromfabrik presenteert een nieuw, laagrefl ecterend 
zonnepaneel. De zonnepaneelserie Low-Refl ection is onder 
meer geschikt voor plaatsing rondom luchthavens en snelwegen.

De 3.0-versie van het solar managementplatform SunData PRO 
is uitgerust met een aantal nieuwe tools. Dit geeft installateurs 
beter en sneller inzicht in de prestatie van zonnepaneelinstallaties.

Autarco introduceert een nieuwe reeks zonnepanelen met 
vermogens van 355 tot 375 wattpiek. De MHI-zonnepanelen 
zijn uitgerust met multibusbartechnologie en 120 halve mono-
kristallijne zonnecellen.

Sharp voegt een nieuw zwart zonnepaneel met 120 halve 
monokristallijn siliciumzonnecellen toe aan zijn assortiment:
de NU-JC320B. Het vermogen van het zonnepaneel bedraagt 
320 wattpiek.

GoodWe introduceert de SDT G2-serie. Deze omvat 3-fase-
omvormers van 17, 20 en 25 kilowatt en is volgens het bedrijf  
geschikt voor residentiële en kleine commerciële projecten, en 
per direct verkrijgbaar.

SolarDistri is in de Benelux aangesteld als leverancier van 
Risen Energy. Het bedrijf  neemt de zonnepanelen van de in 
China gevestigde tier 1-fabrikant per direct op in het portfolio.

Seraphim introduceert een zonnepaneel van 445 wattpiek. Het 
bifaciale zonnepaneel maakt gebruik van wafers van 166 milli-
meter en multibusbartechnologie, heeft halve zonnecellen en een 
effi ciëntie van 20 procent.

De in het Drentse Roden gevestigde fabrikant Elsun heeft een 
nieuw zonnepaneel gelanceerd: de GP Premium. Het volledig 
zwarte glas-backsheetpaneel kent een vermogen tot 310 wattpiek.

Alius heeft een nieuwe rekentool gelanceerd waarmee 
consumenten binnen een paar minuten een advies op maat 
krijgen over Volthera. Deze pvt-oplossing combineert zonne-
stroom en zonnewarmte.

De Chinese fabrikant JinkoSolar heeft de nieuwe 
serie zonnepanelen Tiger Pro gelanceerd die bestaat uit 
3 zonnepanelen. Het zonnepaneel met het hoogste vermogen 
heeft een vermogen van 580 wattpiek.

JA Solar introduceert een zonnepaneel van 525 wattpiek.
De uit China afkomstige fabrikant meldt dat het nieuwe 
zonnepaneel DeepBlue 3.0 in de tweede helft van het 
kalenderjaar op de markt komt.

Seraphim heeft een nieuw zonnepaneel gepresenteerd.
De pv-module is uitgerust met 158 shingledzonnecellen en heeft 
een effi ciëntie van 20,81 procent. 

Start-up Solartraders Benelux introduceert een onlineplatform 
voor zonnepanelen en aanverwante zonne-energieproducten. 
Zo kunnen installateurs prijs en beschikbaarheid vergelijken.
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Coronacrisis: export zonnepanelen 
uit China stabiel, Nederland importeert 
ruim 1 gigawattpiek
De export van zonnepanelen uit China is in de eerste 3 maanden van 2020 ondanks de 
coronacrisis stabiel gebleven. In maart exporteerde China 8,1 gigawattpiek aan zonnepa-
nelen, 2,5 keer zoveel als een maand eerder.  Dat stelt chief analyst Corrine Lin van PV 
InfoLink. Volgens het onderzoeksbureau bevinden de logistiek en het transport zich weer 
op een normaal niveau, en zijn de bezettingsgraden van fabrikanten hervat en naar een 
hoger niveau gebracht. Bovendien hebben fabrikanten bestellingen uit februari ondanks 
vertraging weten te versturen. In termen van exportvolume vormden JinkoSolar, JA Solar, 
Trina Solar, Canadian Solar en LONGi Solar in maart de top 5 van zonnepaneelfabrikan-
ten, samen zijn zij volgens PV InfoLink goed voor een aandeel van 50 procent in de totale 
export. Alleen al in maart overtrof het door Jinko, JA Solar, Trina Solar en LONGi Solar 
geëxporteerde volume de gecombineerde volumes van januari en februari. In vergelijking 
met de overeenkomstige periode vorig jaar exporteerden alleen Canadian Solar, Trina 
Solar, Risen, Hanwha Q Cells en BYD dit jaar in het eerste kwartaal meer zonnepanelen.
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Netbeheerders 
presenteren nieuwe 
manier aanmelden 
zonnepanelen 
De netbeheerders hebben de website 
energieleveren.nl vernieuwd. Daarmee 
is ook de wijze waarop eigenaren hun 
zonnepanelen moeten laten registreren 
bij hun netbeheerder veranderd.  De wij-
zigingen gelden per direct voor iedereen 
die een nieuwe opwekinstallatie van het 
type A – met een aansluitvermogen tot 1 
megawatt – wil aanmelden (red. het regis-
treren van zonnepanelen bij de netbe-
heerder is in Nederland bij wet verplicht). 
Bij het aanmelden van de zonnepanelen 
moet de eigenaar – of de installateur als 
hij de zonnepanelen aanmeldt namens de 
eigenaar – meerdere gegevens achter-
laten. Daarbij gaat Nederland voor het 
eerst ook het omvormervermogen, en 
daarmee aansluitvermogen, van een zon-
nepanelensysteem registreren. 

Nieuw onderzoek 
invloed zonneparken 
op bodemkwaliteit en 
biodiversiteit
De Rijksdienst voor Ondernemend Ne-
derland (RVO.nl) stelt 3,6 miljoen euro 
subsidie beschikbaar aan een samenwer-
kingsverband van LC Energy, TNO, 
Wageningen University & Research, 
Eelerwoude en SolarCentury.  Het 
consortium gaat onderzoek doen naar 
het effect van zonneparken op de bodem-
kwaliteit en biodiversiteit. Het streven is 
om binnen het project SolarEcoPlus voor 
dit onderzoek 6 nieuwe test-zonneparken 
in Nederland te realiseren. Het inno-
vatieproject is geïnitieerd en ontstaan 
binnen het Nationaal Consortium Zon 
in Landschap. Het hoofddoel van het 
onderzoeksproject is om ecologische en 
economische opbrengsten van zonnepar-
ken opgebouwd met dubbelzijdige zonne-
panelen te bepalen voor de meestvoorko-
mende grondsoorten in Nederland: zand, 
veen en klei. 

IJsstadion Thialf meldt alle zonnepanelen op het dak uitgezet te hebben. De huidige 
brandverzekering van Thialf is door de verzekeraar opgezegd per einddatum 31 mei 
wegens het brandrisico van de zonnepanelen. Thialf heeft de provincie Friesland eind 
mei geïnformeerd dat als gevolg van verzekeringsproblemen de directie heeft besloten 
de 5.000 zonnepanelen die al sinds 2016 op het dak liggen, uit te schakelen. Zonder 
het uitschakelen van de zonnepanelen bleek het pand niet meer tegen brand te kunnen 
worden verzekerd per 31 mei jongstleden. De directie van het schaatsstadion schrijft 
aan de aandeelhouders: ‘Na veel inzet van de zijde van onze verzekeringsadviseurs, 
van derden en van Thialf zelf, bleek deze maand dat het pand nauwelijks verzekerbaar 
is door de combinatie van zeer slechte schadestatistieken van panden met zonnepa-
nelen en de bij Thialf gebruikte materialen van de dakisolatie (red. in het geval van 
Thialf geëxpandeerd polystyreen, kortweg EPS).’

23 procent Nederlanders wil zonnepanelen 
23 procent van de Nederlanders is voornemens om zonnepanelen te plaatsen. Dat 
blijkt uit een fl itspeiling uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar in opdracht van 
het ministerie van Economische Zaken. De fl itspeiling van Kantar brengt het belang 
in kaart dat Nederlanders hechten aan het onderwerp klimaat en de zaken die men al 
doet met betrekking tot duurzaamheid en duurzaam gedrag. 26 procent heeft zon-
nepanelen, 72 procent van de 1.040 Nederlanders die meewerkten aan het onderzoek 
maakt zich (veel) zorgen om het klimaat. Voor de meeste Nederlanders (81 procent) 
geldt dat hun mening over klimaatproblematiek niet beïnvloed is door de coronacrisis. 
De meeste Nederlanders weten wat zij zelf kunnen doen voor een beter klimaat (88 
procent) en de helft geeft aan al actie te hebben ondernomen. 

©
 R

ud
m

er
 Z

w
er

ve
r |

 D
re

am
st

im
e.

co
m

Thialf moet van verzekeraar 
pv-systeem uitzetten

S
O
L

Tel. +31(0)30 263 40 30 Tel. +31(0)45 203 30 08 Tel. +31(0)30 265 85 12 Tel. +31(0)88 765 2700

LEVERING UIT
EIGEN VOORRAAD

450 M² magazijn, 
gevestigd in Utrecht

ONSITE FIELD
SERVICE

Ondersteuning bij 
inbedrijfstelling

PROFESSIONELE
SERVICE

Uitgebreide Nederlands- 
en Engelstalige service

PROJECTMATIGE
ENGINEERING

VAMAT biedt ondersteuning 
bij engineering van projecten.

AFCI met vlamboogdetectie

4 MPP trackers
Flexibel

AC en DC overspanningsbeveiliging 
type II

Betrouwbaar

Natuurlijke koeling

40kW
AC vermogen

Maarssenbroeksedijk 33
3542 DM Utrecht
+31(0)348 769 059
www.vamat.nl

Official Huawei distributor

Onderhoudsvrij

HUAWEI SUN2000-36KTL



SOLAR MAGAZINE | juni 2020 11

WIL JE MEER WETEN OVER LETID EN DE MOGELIJKE GEVOLGEN?
CHECK VOOR MEER INFORMATIE: SOLARWATT.NL/LETID

ZEKER & ZORGELOOS GAAT OOK OVER
PRESTATIES OP LANGERE TERMIJN.

ONZE ZONNEPANELEN ZIJN DAAROM GETEST
OP EXTRA DEGRADATIE DOOR LETID.

SCAN QR CODE

GroenLeven start samen met Van der Wiel binnenkort met 
de bouw van een drijvend zonnepark op de zandwinplas in Nij 
Beets. Het zonnepark bestaat uit 33.000 zonnepanelen en heeft 
een vermogen van 13,6 megawattpiek. 

Rooftop Energy heeft de bouw afgerond van de 10.000 
vierkante meter grote overkapping met zonnepanelen op 
2 parkeerterreinen van het strand in Bloemendaal aan Zee. De 

carports bieden plaats aan 800 auto’s. In samenwerking met 
Adamant Solar, Batenburg Energietechniek, Xperal en Morren 
Solar heeft Rooftop Energy de solar carport gerealiseerd.

Chint Solar Nederland start in Buinerveen en in Stadskanaal
met de bouw van nieuwe zonneparken. In Stadskanaal krijgt 
het zonnepark 245.000 zonnepanelen en in Buinerveen 
110.000 zonnepanelen. Het zonnepark in Stadskanaal is met 
83 hectare 2 keer zo groot als de zonneweide in Buinerveen 
die op 40 hectare grond gebouwd wordt.

Shell heeft het startschot gegeven voor de bouw van zonne-
park Heerenveen-Zuid. De zonneweide is 20 hectare groot 
en heeft een capaciteit van 14 megawattpiek. Naturalis 
gaat er de biodiversiteit onderzoeken. Het zonnepark in Hee-
renveen komt naast het bedrijventerrein ten zuiden van de 
Mangaanweg en ten westen van de spoorlijn.

Het grootste zonnedak van Nederland is bijna klaar. De 
48.040 zonnepanelen op het distributiecentrum van Heylen 
Warehouses zijn alle geplaatst. Het pv-systeem op Greenport 
Venlo wordt in juli volledig opgeleverd. Het zonnedak van de 
VE-COMMERCE Logistic Campus van Heylen Warehouses 
kent een oppervlakte van 12,6 hectare en een capaciteit van 
ruim 18 megawattpiek. Het is gebouwd door IZEN.

Profi NRG is gestart met het plaatsen van 3.000 zonnepa-
nelen op de daken van 8 gebouwen van het Poonawalla 
Science Park in Bilthoven. Op het biotechnologisch bedrijfs-
park is onder meer het RIVM gehuisvest. De zonnepanelen 
hebben in totaal een vermogen van 965 kilowattpiek.

Shell is op het terrein van de voormalige gaszuiverings-
installatie (GZI) in Emmen gestart met de bouw van een 
zonnepark. Eenmaal opgeleverd telt de zonneweide 12 mega-
wattpiek aan zonnepanelen.

Hacquebord Staal & Buizen en Friesland Non-Ferro Metaal
plaatsen op hun nieuwe bedrijfsgebouw in Drachten 8.064 
zonnepanelen op het dak.

GroenLeven heeft in Ureterp de bouw van het eerste zonne-
park van de gemeente Opsterland afgerond. De zonneweide 
aan de Skieppeleane bestaat uit ruim 12.000 zonnepanelen
en heeft een vermogen van 4,3 megawattpiek.

Wocozon heeft een nieuwe mijlpaal bereikt: de organisatie 
heeft 15.000 sociale huurwoningen voorzien van zonnepa-
nelen. De 15.000e installatie is geplaatst op een woning van 
woningcorporatie Mitros in Utrecht. Inmiddels hebben zo’n 
40 woningcorporaties zich aangesloten bij Wocozon en dit 
aantal stijgt.

GroenLeven plaatst 2.500 zonnepanelen boven het gemeen-
telijke bergbezinkbassin in Weert. De zonnepanelen vormen 
een dak boven het bassin waarmee de ruimte dubbel gebruikt 
wordt. In het bergbezinkbassin loopt het teveel aan water dat 
uit de riolering stroomt, bij bijvoorbeeld extreme regenval, 
over in deze bak. Hierna kan het weer teruglopen in het riool.



‘Netbeheerders hoeven burgers niet te 
compenseren voor afschakelen zonnepanelen’
Als burgers tijdelijk de stroom van hun zonnepanelen niet kunnen invoeden op 
het elektriciteitsnet, dan hoeven netbeheerders hen hier geen vergoeding voor te 
betalen. Dat stelt minister Wiebes.  Minister Wiebes meldt dit naar aanleiding van 
Kamervragen van William Moorlag. De PvdA’er had de vragen gesteld omdat een 
huiseigenaar zich gemeld had, wiens zonnepanelen geen stroom opwekken doordat 
de omvormer regelmatig uitgeschakeld wordt door te dunne elektriciteitskabels. 
In zijn antwoorden stelt Wiebes dat het zowel voor consumenten als bedrijven in 
principe onwenselijk is dat hernieuwbaar opgewekte elektriciteit niet kan worden 
ingevoed, door gebrek aan netcapaciteit of spanningsproblemen. Wel stelt de minis-
ter dat het goed is om te realiseren dat uitbreiding van het net of het oplossen van 
spanningsproblematiek de netbeheerder meer tijd kost dan de tijd die nodig is voor 
consumenten en bedrijven om zonnepanelen te plaatsen. Volgens Wiebes dienen 
netbeheerders ervoor te zorgen dat particulieren en bedrijven binnen het redelijke in 
staat moeten zijn om zelfopgewekte elektriciteit in te voeden.
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Fabrikant van zonne-
trein SOIOS failliet
De in Jabeek gevestigde fabrikant van de 
zonnetrein SunShuttle is failliet verklaard 
door de rechtbank van Limburg. Jacques 
Paulissen van Paulissen Advocatenkan-
toor is aangesteld als curator van het 
failliete SOIOS.  Exact 5 jaar geleden 
investeerde Stimuleringsfonds Onderne-
mend Oranje Kapitaal (OOK) 1 miljoen 
euro in het bedrijf. SOIOS werd in 2011 
opgericht door NV Industriebank LIOF, 
VDL Participatie BV en Romainco BV. 
SOIOS heeft sindsdien een uitgebreide 
productlijn ontwikkeld, variërend van de 
solar quad Solarolar voor 1 persoon tot de 
96-persoons zonnetrein SunShuttle. Alle 
voertuigen worden gekenmerkt door hun 
transparante en functionele verschijning.

Ambtenaren raden kabinet af om OZB-
belasting op zonnepanelen te schrappen
Ambtenaren van het ministerie van Financiën raden het kabinet af om een verduur-
zamingsvrijstelling voor onder meer zonnepanelen in te voeren voor de onroerende-
zaakbelasting (OZB).  Voor de belastinginspecteur zou het volgens de ambtenaren 
zeer complex zijn om te bepalen welke verduurzamingsmaatregelen in een pand zijn 
getroffen en welke waarde vrijgesteld zou moeten worden voor de OZB. ‘Een twee-
de probleem betreft het onderscheid tussen verduurzamingsmaatregelen en regulier 
onderhoud. Een goede staat van onderhoud verlengt de levensduur van een pand en 
zal eveneens de WOZ-waarde doen toenemen. Zo is bijvoorbeeld een dak op enig 
moment aan vervanging toe en zal dan vervangen worden door een nieuw dak met 
betere energieprestaties, omdat inmiddels de bouwvoorschriften zijn aangescherpt. 
Moet een dergelijke maatregel beschouwd worden als verduurzamingsmaatregel en 
daarmee in aanmerking komen voor OZB-vrijstelling, of gaat het hier om regulier 
onderhoud? Deze vraag zal aanleiding geven voor veel juridische procedures, met 
als oogmerk de OZB-vrijstelling zo ruim mogelijk uit te leggen.’

Samenwerking 
Lightyear met DSM 
voor zonnedaken op 
auto’s, bestelwagens 
en bussen
Lightyear gaat samenwerken met DSM 
om de zonnedaken van de fabrikant van 
elektrische auto’s breder in de markt 
beschikbaar te maken. De bedrijven willen 
ze ook toepassen op bestelwagens en bus-
sen.  Het partnerschap richt zich specifi ek 
op de integratie van zonnedaken in allerlei 
verschillende elektrische voertuigen, 
zodat gebruikers hun voertuig direct met 
zonne-energie kunnen laden. De bedrijven 
starten daarbij met pilots voor klanten in 
de automobielindustrie en het openbaar 
vervoer. Lightyear ontwikkelde de techno-
logie oorspronkelijk voor de zonnepanelen 
van Lightyear One. Bij de lancering in 2021 
zal Lightyear One met een actieradius van 
725 kilometer gelden als de meest effi ciënte 
zonneauto ter wereld voor lange afstanden. 

Eigen Huis: meerprijs extra zonnepaneel 
nieuwbouwwoning nog altijd 593 euro
Een extra zonnepaneel op een nieuwbouwwoning kost gemiddeld nog ‘maar’ 593 
euro. Dat is een kwart minder dan 3 jaar geleden. Dit blijkt uit onderzoek van de 
Vereniging Eigen Huis naar 100 meer- en minderwerklijsten. Bij eerder onderzoek 
– daterend uit 2017 – kostte een extra zonnepaneel voor een nieuwbouwwoning 
gemiddeld nog 787 euro, met een uitschieter naar 1.512 euro. Kopers van een 
nieuwbouwwoning moeten volgens het onderzoek van Eigen Huis nog altijd vaak 
fl ink bijbetalen om een huis te krijgen dat voldoet aan de verwachtingen. Normale 
internetvoorzieningen, voldoende stopcontacten en iets meer dan het minimumaan-
tal zonnepanelen zijn volgens de vereniging nog steeds dure extra’s. Eigen Huis pleit 
ervoor dat deze gebruikelijke voorzieningen standaard worden, want ‘nieuwbouw-
woningen zijn al fl ink aan de prijs en zo blijven de extra kosten binnen de perken’. 
De vereniging analyseerde zo’n 100 prijslijsten voor meerwerkopties en vroeg 
mensen naar hun ervaringen.
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Eerder dit jaar sprak de redactie van 
Solar Magazine met InstallQ dat nog 
in 2020 de nieuwe erkenningsregeling 
voor pv-installateurs oplevert, inclusief 
bijbehorende examens. InstallQ werkt 
daarbij samen met Techniek Nederland 
en Holland Solar, maar ook ISSO en 
OTIB zijn nauw betrokken. 

1 erkenningsregeling
De nieuwe erkenningsregeling vervangt 
de bestaande erkenningsregelingen 
van Sterkin en KvINL, die beide al sinds 
1 januari 2019 ondergebracht zijn bij 
InstallQ. De pv-installatiebedrijven die 
door KvINL erkend zijn, beschikken 
over een zogenaamde SEI-erkenning 
zonnestroom – hiervoor heeft deze 
pv-installateur met succes 3 CITO-
examens afgelegd – en zijn opgenomen 
in het QBISnl.nl-register. De pv-instal-
latiebedrijven die door Sterkin erkend 
zijn, voldoen aan het zonne-energiedeel 
van de Regeling voor de erkenning van 
Installateurs van duurzame energie 
(REDE). De 2 verschillende erken-

Nieuwe versies handboek en eindtermen zonne-energie op komst:

‘Eindtermen zijn de blauwdruk 
voor opleidingen, examens en 

de erkenningsregeling’ 
De Nederlandse zonne-energiesector verwelkomt nog in 

2020 nieuwe eindtermen, gevolg door een nieuwe versie van 
het Handboek Zonne-energie in 2021. Beide producten zijn 

onderdeel van de professionaliseringslag die de zonne-energie-
sector in de afgelopen periode heeft ingezet waaronder ook de 

nieuwe landelijke erkennings-regeling voor installateurs valt. 
De redactie van Solar Magazine spreekt over het handboek 

en de eindtermen met het kennisinstituut voor de installatie-
sector ISSO en het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het 

Technisch InstallatieBedrijf (OTIB). Zij zijn achtereenvolgens 
verantwoordelijk voor het handboek en de eindtermen.

ningsregelingen gaan uiterlijk per 1 
januari 2021 over naar 1 zonnestroo-
merkenningsregeling van InstallQ. De 
erkenningsregeling van InstallQ staat 
in nauwe verbinding met de eindter-
men zonne-energie van OTIB en het 
Handboek Zonne-energie van ISSO en 
kaderen in een nationaal programma uit 
het begin van het vorige decennium.

Masterplan
De eerste versie van het ‘Handboek Zon-
ne-energie, Bouwkundige- en installatie-
technische richtlijnen voor zonne-ener-
giesystemen’ stamt namelijk uit 2012. 
Het handboek was destijds het sluitstuk 
van de uitvoering van het Masterplan 
Zonne-energie. Hiertoe sloegen Holland 
Solar, UNETO-VNI (red. tegenwoordig 
Techniek Nederland geheten), ISSO en 
de overheid de handen ineen. Naast het 
handboek bevatte dit masterplan onder 
meer de inrichting van opleidingen en 
landelijke, erkende examens.
Een eerste update van het handboek 
kwam uit in 2016 en afgelopen jaar 

volgde wederom een nieuwe versie. 
Technische innovaties en marktontwikke-
lingen – zoals zonneweiden, aansluiting 
van installatiesystemen op 10 kilovolt en 
energieopslag – vormen de aanleiding 
voor de laatste update. De meest recente 
versie kent de onderwerpen zonne-
warmte, zonnestroom, energieopslag, 
veldsystemen en bouwkundige integratie. 
Elk onderdeel is opgebouwd conform het 
Model Kwaliteitsbeheersing Klimaatin-
stallaties (MKK). Ook bevat het referen-
tiedetails voor integratie van zonne-ener-
giesystemen in daken en gevels.

Te grote diversiteit
André Derksen is als specialist energie-
transitie bij ISSO vanaf het eerste uur 
betrokken bij het handboek. ‘In 2009 
ontstond het besef dat zonne-energie in 
Nederland groot ging worden’, memo-
reert Derksen. ‘Samen met Holland So-
lar, UNETO-VNI, OTIB, AgentschapNL 
(red. tegenwoordig RVO.nl geheten) en 
BDA Dak- en Gevelopleidingen hebben 
wij toentertijd onze schouders onder 

het masterplan gezet. Alle kennis die 
nodig is om zonne-energiesystemen te 
installeren, is destijds op papier gezet. 
Het eindresultaat was niet alleen het 
handboek, maar dus ook opleidingen, 
examens en een erkenningsregeling.’
Volgens Derksen is er in de loop der 
jaren een (te) grote diversiteit ontstaan, 
qua aanbieders van opleidingen maar 
ook qua erkenningsregelingen. ‘Om 
de installatiekwaliteit te verhogen, is 
het goed als iedereen straks weer voor 
dezelfde vakbekwaamheidseisen werkt. 
Dat betekent één set eindtermen, één 
handboek, één erkenningsregeling en 
één certifi ceringsregeling.’

Blauwdruk
OTIB is als opleidingsfonds voor de in-
stallatiebranche de partij die de eindter-
men voor zonne-energie opstelt. Remco 
Pakker is de verantwoordelijke project-
leider. ‘Het is onze rol ervoor te zorgen 
dat de juiste kennis over zonne-energie 
voor de installatie beschikbaar komt. 
Dat doen we in samenwerking met 

zoveel mogelijk partners; van ISSO tot 
Holland Solar en Techniek Nederland. 
Alleen samen kunnen we zorgen dat er 
voldoende kennismateriaal beschikbaar 
is om het juiste beroeps- en postinitieel 
onderwijs aan te kunnen bieden. Het 
opstellen van de nieuwe eindtermen 
staat daarbij logischerwijs in nauw 
verband met de nieuwe erkenningsre-
geling. De eindtermen zijn de blauwdruk 
voor alle opleidingen, de examinering 
en de erkenningsregeling.’

3 grote veranderingen
De huidige eindtermen, stammend uit 
2012, bevatten voor zonnestroom 22 
leerdoelen en voor zonnewarmte 17 
leerdoelen. Die doelen lopen uiteen 
van het kennen van de veelgemaakte 
fouten en de veiligheidsvoorschriften, 
tot het beschrijven van de werking van 
zonnestroom- en zonnewarmtesys-
temen, het beoordelen van het dak 
en het vergelijken van systemen van 
fabrikanten. Maar ook de beroepshan-
delingen – weten hoe je iets moet doen 

en dit ook kunnen toepassen – zijn 
onderdeel van de eindtermen.
Volgens Pakker zijn er 3 grote verande-
ringen te bespeuren in de nieuwe eind-
termen. ‘Allereerst is er meer aandacht 
voor de brandveiligheid. Denk daarbij 
aan het beoordelen van de materialen 
die onder de zonnepanelen liggen, het 
borgen van voldoende ventilatie en het 
hanteren van de juiste afstand tot het 
dakbeschot bij indaksystemen. Een 
tweede aandachtspunt is het toene-
mende aantal partijen dat op het dak 
actief is. Want niet alleen zonnepanee-
linstallateurs, maar bijvoorbeeld ook 
warmtepompinstallateurs zijn in toene-
mende mate op het dak te vinden. Het 
communiceren met alle verschillende 
partijen vergt specifi eke vaardigheden. 
De derde en laatste grote verandering in 
de eindtermen is de extra aandacht voor 
power optimizers en micro-omvormers.’

Mainstream
Eenmaal klaar, worden de eindtermen 
gebruikt als blauwdruk voor het te   
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‘Om de algehele installatiekwaliteit te 
verhogen, is het zaak dat alle aanbie-
ders van opleidingen met dezelfde set 
eindtermen werken’, benadrukt Derk-
sen. ‘Nu de eindtermen herzien worden, 
grijpen we deze kans ook aan om het 
Handboek Zonne-energie nog eens 
kritisch tegen het licht te houden. Wat 
er in het handboek staat, is nog 98 pro-
cent actueel. Het is vooral een kwestie 
van zaken toevoegen. Zo is er relatief 
weinig aandacht voor power optimizers 
en micro-omvormers. Die passages 
zullen bijvoorbeeld uitgebreid worden. 
Ook thuisbatterijen krijgen een meer 
prominente plek in het handboek.’

Marktonderzoek
Voor de vernieuwing van het handboek 
wordt echter eerst een marktonderzoek 
uitgevoerd. Daarbij wordt onder meer 
bekeken of de 3 huidige onderdelen 
waarlangs het handboek is opgebouwd 
– zonnestroom, zonnewarmte en bouw-
kundige integratie – nog de juiste zijn. 
‘Uit reacties van gebruikers blijkt dat 
zij het handboek soms te dik vinden en 
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‘Nu de eindtermen herzien 
worden, grijpen we deze kans 

ook aan om het Handboek 
Zonne-energie nog eens kritisch 

tegen het licht te houden’

ontwikkelen cursusmateriaal en de exa-
mens. Cito verzorgt daarbij in opdracht 
van ISSO de theorie-examens Zonne-
energiesystemen. Het gaat om het exa-
men ‘Ontwerp zonnestroomsystemen’ 
en het examen ‘Ontwerp zonnewarmte-
systemen’. Ieder theorie-examen  begint 
met een theoriedeel van 30 meerkeuze-
vragen, waarna er 10 meerkeuzevragen 
over een praktijkcasus volgen. Het 
daadwerkelijke praktijkexamen vindt 
plaats bij het opleidingsinstituut waar 
de installateur zijn cursus volgt.
‘De allergrootste winst is dat deze 
nieuwe eindtermen door een breed veld 
gedragen worden’, stelt Pakker. ‘Je ziet 
dat de wens voor transparantie groot 
is en het gezamenlijke belang volledig 
erkend wordt. Iedereen onderstreept 
het belang van professionalisering.’ Nu 
zonne-energie mainstream is gewor-
den, is de situatie volgens Pakker ook 
volledig anders dan bij het opstellen 
van de eerste eindtermen. ‘In 2012 was 
zonne-energie een nieuwe technologie 
waarvoor niet of nauwelijks regelgeving 
bestond. We gaan nu een volgende fase 
in. Het is dan prettig om met elkaar aan 
tafel te gaan en gezamenlijk te bepalen 
hoe je de kwaliteit wilt bewaken, want 
installateurs die broddelwerk leveren, 
kunnen de sector een slechte naam 
bezorgen. Consumenten en bedrijven 
die een zonne-energiesysteem kopen, 
moeten zeker weten dat ze de juiste 
kwaliteit ontvangen.’

Voor 98 procent actueel
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grote delen niet gebruiken. Voordat we 
daadwerkelijk een herziening doorvoe-
ren, willen we zeker zijn dat het hand-
boek voldoet aan de marktwensen.’
Een onderwerp waar in ieder geval meer 
aandacht voor zal komen is brandvei-
ligheid. Derksen: ‘Branden met zon-
nepanelen zijn de afgelopen paar jaar 
veel in het nieuws geweest. Dat wierp 
vragen op en heeft tot een onderzoek 
met aanbevelingen van TNO geleid. De 
aandachtspunten uit dat onderzoek 
krijgen ook een plaats in het handboek. 
Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan 
het voorkomen van crossmating; het 
fenomeen waarbij een stekker (connec-
tor) van het ene merk verbonden wordt 
met een contrastekker van het andere 
merk. Door hier in het handboek extra 
aandacht voor te vragen, voorkom je 
dat dit in de toekomst voorkomt.’

Nieuwe NEN 1010
Parallel aan de vernieuwing van het 
Handboek Zonne-energie en de eindter-
men is er een andere belangrijke ontwik-
keling waarvoor Derksen en zijn team 
aandacht hebben: de vernieuwing van de 
NEN 1010. ‘Naast het feit dat er een nieu-
we versie van NEN 1010 komt, wordt ook 
de NEN 7250 aangepast. Deze gaat over 
de bouwkundige aspecten van zonne-
energiesystemen en integratie in daken 
en gevels. Logischerwijs willen we dat de 
aanpassingen van deze NEN-normen ook 
in het handboek verwerkt worden.’

project service  
á la carte

ÉÉN CONTACT PERSOON VOOR AL UW PV-PLANNEN

Heeft u een partner nodig voor uw aankomende 
projecten? Wij zijn uitermate goed gepositioneerd 
om u te helpen met uw materiaal vraagstukken en 
planningen. 

“Altijd uw partner, nooit uw concurrent!”

Voor meer  
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Door de overname van de consumen-
tentak van Solarcentury is Svea Solar 
nu niet alleen actief in Spanje en thuis-
markt Zweden, maar ook in Nederland, 
België en Duitsland. De 40 mensen die 
werkzaam waren voor de consumen-
tentak van Solarcentury – van wie de 
meesten in het Brabantse Helmond ge-
stationeerd zijn – hebben ook de over-
stap gemaakt. Svea Solar is al enkele 
jaren het grootste zonne-energiebedrijf 
van Zweden. Het leeuwendeel van de 
zonnepanelen die het bedrijf daar instal-
leert, vindt zijn weg naar daken van wo-
ningen. De installed base van het bedrijf 
bereikt dit jaar in Zweden de mijlpaal 
van 10.000 pv-systemen. Martinson: ‘In 
Zweden hebben we een marktaandeel 
van 20 à 25 procent. De zonnepanelen 
die we in Zweden namens IKEA verko-
pen en installeren, zijn daar een wezen-
lijk onderdeel van. Onze eigen verkopen 
vormen echter het grootste deel van de 
omzet. Europabreed installeren we dit 
jaar door de overname van de consu-
mententak van Solarcentury 15.000 tot 
20.000 pv-systemen.’

Diversifi catie 
Svea Solar werkt bij het installeren van 
zonnepanelen met een netwerk van 
installateurs. Het bedrijf verkoopt de 
zonnepanelen en aanverwante pro-
ducten en de installateurs verzorgen in 
opdracht van Svea Solar de plaatsing. 
‘Onze focus ligt dus op de verkoop’, 
duidt Martinson. ‘Ook in Nederland en 
België. Die focus leidt in onze fi losofi e 
tot het beste resultaat. Want degenen 
die excelleren, zullen de winnaars van 
morgen zijn.’
Een belangrijke sleutel tot succes is 
volgens Martinson diversifi catie, want 
sec zonnepanelen verkopen is vol-
gens de ondernemer anno 2020 niet 
meer genoeg. ‘We willen het complete 

Erik Martinson (Svea Solar) over overname consumententak Solarcentury:

‘Wij willen in iedere Europese markt waar 
we actief zijn een top 3-positie verwerven’

‘De overname van de consumententak van Solarcentury is onze springplank 
naar de rest van Europa. Over enkele jaren willen we het grootste West-Europese bedrijf 

van de residentiële zonne-energiemarkt zijn.’ Aan het woord is Erik Martinson, 
chief executive offi cer van Svea Solar.

plaatje aanbieden, van zonnepane-
len tot laadpunten voor elektrische 
auto’s, thuisbatterijen en deelname 
aan de handel op de energiemarkt. Alle 
verschillende producten en diensten 
worden beheerd in de Svea Solar-app 
die de monitoring en het verbruiksover-
zicht duidelijk en eenvoudig maakt.’ 5 
tot 10 procent van de Zweedse klanten 
van Svea Solar kiest inmiddels niet al-
leen voor zonnepanelen, maar ook voor 
een thuisbatterij. Martinson: ‘In landen 
als Duitsland en Spanje zien we het 
percentage klanten dat voor energie-
opslag kiest nog veel sneller groeien.’

Eindspel
Dennis de Jong was voorheen direc-
teur van de residentiële divisie van So-
larcentury en is nu de nieuwe directeur 
Benelux en Duitsland bij Svea Solar. De 
Jong is enthousiast over de overname: 
‘De overname door Svea Solar zal de 

ontwikkeling van ons portfolio versnel-
len. We kunnen sneller dan voorheen 
ook andere producten dan zonnepa-
nelen aanbieden. De Svea Solar-app 
die energiehandel faciliteert, is daarbij 
de hoeksteen van onze toekomst. Het 
wordt het middelpunt van onze pro-
positie om consumenten de stap naar 
het  gebruik van 100 procent duurzame 
energie te laten zetten.’
Martinson spreekt van het grote eind-
spel. ‘Wij denken dat zonne-energie 
de leiding neemt en in de toekomst op 
de elektriciteitsmarkt een marktaan-
deel van 60 tot 80 procent zal krijgen. 
Windenergie zal de runner-up zijn. Wil 
je in die markt als bedrijf een winnaar 
zijn dan moet je een compleet aanbod 
hebben. Je hebt een holistische visie 
nodig. Want consumenten willen straks 
niet alleen zonne-energie produce-
ren, maar bijvoorbeeld ook hun eigen 
zonne-energie opslaan en op een     
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later moment gebruiken om hun elek-
trische auto op te laden.’ 

Eigen laadpunt
Een belangrijke noviteit in dit kader die 
Svea Solar dit jaar in Zweden heeft geïn-
troduceerd – en nu ook naar Nederland 
en België brengt – is een laadpunt voor 
elektrische auto’s. ‘Dit laadstation is 
volledig gericht op het zoveel mogelijk 
laden van de auto met de zelf opgewekte 
zonne-energie. Dat is bij de huidige 
generatie laadpunten die op de markt te 
koop zijn niet of nauwelijks het geval.’

10 miljoen euro financiering
‘We zullen de komende jaren hard 
groeien en over 3 tot 5 jaar zullen we 
in het grootste deel van Europa actief 
zijn’, vervolgt Martinson. ‘Afgelopen ka-
lenderjaar hebben we de start gemaakt 
met het uitbreiden naar andere landen 
dan onze thuismarkt Zweden. Onze fo-
cus ligt nu bij opschaling in de markten 
waar we nu actief zijn, maar mogelij-
kerwijs slaan we onze vleugels dit jaar 
ook nog uit naar Portugal.’
Om de groei te faciliteren, heeft Svea 
Solar voor het eerst in zijn geschiede-
nis een externe financieringsronde 
georganiseerd. ‘Vanaf dag één hebben 
we het bedrijf met ons eigen kapitaal 
gefinancierd en de winst in verdere 
groei gestopt. Afgelopen februari heb-
ben we 10 miljoen euro op de kapitaal-
markt opgehaald om de toekomstige 
groei te faciliteren. Daarbij hebben we 
doelbewust gekozen voor investeer-
ders met een lange horizon van 10 à 15 
jaar. Als ondernemers zijn wij dit bedrijf 
gestart voor de lange termijn en we 
hebben investeerders gevraagd zich op 
dezelfde wijze te committeren. De stip 
op de horizon? Een omzet van 1 miljard 
euro in 2025.’

Top-3-positie
De ambitie van Svea Solar behelst 
volgens Martinson meer dan in zoveel 
mogelijk Europese landen actief zijn. 
‘We willen in de komende 1 à 2 jaar 
100 nieuwe medewerkers aantrekken 
in Nederland, België en Duitsland om 
in iedere markt waarin we actief zijn 
een top 3-positie te kunnen verwerven. 
In Zweden zijn we al marktleider en in 
andere landen gaan we er hard voor 
vechten om dit te worden.’
‘Het bedrijf dat Svea Solar nu aan het 
bouwen is, is pan-Europees’, vervolgt 
Martinson. ‘Zo’n bedrijf kan nu een-

maal competitiever zijn dan een bedrijf 
dat maar in één markt actief is. ‘Het 
streven is om in iedere markt het beste 
aanbod te hebben dat voor de consu-
ment het meeste waarde creëert. We 
hoeven niet de goedkoopste te zijn, 
maar willen wel de beste aanbieding 
hebben voor een goede prijs. Dat is 
wat we in Zweden hebben gedaan 
en daarom zijn we in ons thuisland 
nu marktleider. De wetenschap dat 
de Zweedse zonne-energiemarkt de 

komende jaren een steeds kleiner 
onderdeel van ons bedrijf zal zijn, is 
opwindend. Bovendien is het ironisch 
om in een voor de productie van zon-
ne-energie slecht gebied als Zweden 
te starten en vandaaruit een Europese 
marktleider te worden.’

Coronapandemie
De uitbraak van het COVID-19-virus en 
de daaropvolgende coronapandemie, 
hoeft de ambities van Svea Solar vol-
gens Martinson geen parten te spelen. 
‘Natuurlijk vormt het coronavirus voor 
alle sectoren een uitdaging, maar het 
biedt ook kansen. Het besef dat er iets 
moet gebeuren aan de klimaatverande-
ring is enkel toegenomen. We zien nu 
al dat de verkoop van thuisbatterijen 
groeit, omdat consumenten niet meer 
afhankelijk willen zijn van energiebe-
drijven. Door de uitbraak van de pan-
demie denken mensen steeds meer na 
over de waarde van het leven en hoe 
de toekomst eruitziet. Het gebruiken 
van hernieuwbare energie vormt een 
wezenlijk onderdeel van die toekomst. 
Niet voor niets hebben wij onze ver-
koopdoelen voor dit kalenderjaar tot op 
heden niet hoeven te verlagen.’

Een pv-installatie van Svea Solar bij 
een woonhuis in Zweden

Over Svea Solar
De passie voor hernieuwbare energie 
en elektrische auto’s deed Björn Lind, 
Nolan Gray en Erik Martinson in 2013 
besluiten tot het oprichten van Svea 
Solar. De 3 ondernemers voelden een 
intrinsieke motivatie om ‘het verschil te 
maken’ en hernieuwbare energie naar 
ongekende hoogte te stuwen.

Anno 2020 is het bedrijf in 5 Europese 
landen actief. Daarbij verkoopt het niet 
alleen zonnepanelen, maar ook thuis-
batterijen, zelfontwikkelde laadpunten 
voor elektrische auto’s en energie. 
Tot slot maakt het bedrijf met zijn app 
handel op de energiemarkten mogelijk.

Finlandlaan 1 
2391 PV Hazerswoude-Dorp (NL)

T:  +31 (0) 172 23 59 90
@: info@vdh-solar.nl

www.vdh-solar.nl
www.vdh-solar-klantportal.nl

VDH Solar Groothandel B.V.

VDH Solar is dé totaalleverancier voor 
complete zonnepaneelinstallaties

ZONNEPANELEN

OMVORMERS

MONTAGESYSTEMEN



SOLAR MAGAZINE | juni 2020 23

#1 producent   
best verkochte 
multi module 
micro-omvormers*

em
ea

.A
P

sy
st

em
s.

co
m

/n
l |

 0
10

-2
58

26
70

*Geleverde MW in 2019

QS1
MICRO-OMVORMER
• 4 panelen, 1200W AC
• Onafhankelijke MPPT
• Energy Monitoring App
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Piekervaringen

In het extreme heeft het leven 
zijn waarde; in het gemiddelde 
zijn behoud’. Zo luidt een van de 
aforismen die Godfried Bomans 
ons heeft nagelaten. 

Dat heeft hij goed gezegd; en met de 
eerste helft hebben we dankzij onze 
hormonen weinig moeite. Voor onze 
individuele piekervaringen hebben we 
heel wat over. Hoe hoger, groter, inten-
ser, mooier of spannender, hoe beter. 
Altijd goed voor een foto op onze social 
media en een verhaal bij de koffi  e of bij 
het kampvuur. Die extremen hebben 
ook echt hun waarde: het verlangen 
ernaar motiveert en stimuleert ons, het 
bereiken geeft ons energie en voldoe-
ning, en het terugblikken maakt ons 
gelukkig en draagt bij aan onze eigen-
waarde. En als er op die bergtop al veel 
anderen blijken te staan, dan kunnen 
we ons nog onderscheiden door het 
slimmer of goedkoper gedaan te heb-
ben. In pv-termen: niet alleen de meest 
effi  ciënte, duurzame, betrouwbare en 
mooiste zonnepanelen, klaar om te 
pieken onder een hoek van 30 graden 
op het zuiden, maar ook nog eens te-
gen de laagste prijs en met het slimste 
terugverdienmodel.

Maar juist nu blijkt ook de tweede helft 
van deze wijsheid van Bomans hoogst 
actueel. Onze hele wereldwijde samen-
leving is in de ban van ‘Flatten the cur-
ve’. Iedere vezel van ons bestaan wordt 
beheerst door collectieve pogingen om 
pieken juist te voorkomen. Wie in de 
solar branche nog moeite had om ver-
standelijk na te denken over toekom-
stige ‘peak shaving’ in de duurzame-
energievoorziening, wordt ineens door 
zijn complete hormoonhuishouding 
geholpen om hier meer gevoel voor te 
krijgen. Onze aard is om onze korteter-
mijnpiekervaringen voorrang te geven 
boven ons langetermijnbehoud. Maar 

nu hebben we in de eerste weken na 
carnaval en wintersport bij ieder kuchje 
verschrikt onze adem ingehouden, en 
is ons op 100 manieren uitgelegd dat 
een verspreidingsfactor van meer dan 1 
de exponentiële ontwrichting van onze 
samenleving kan betekenen. Wat we nu 
individueel doen, bepaalt wat ons over 
een paar weken of maanden collectief 
kan overkomen. Statistische trends zijn 
van theorie tot angstzweet geworden. 
En nu de eerste piek voorbij is, zijn we 
meer dan ooit gemotiveerd de volgende 
piek plat te krijgen. 

Een crisis is een snelkookpan. Door de 
plotselinge terugval in energiegebruik 
zien we niet alleen dat ons percentage 
duurzame elektriciteit sneller toeneemt 
dan verwacht, en dat de CO2-uitstoot 
spectaculair afneemt, maar ook dat de 
stroomprijs daalt en er sneller pieken 
ontstaan in zonne- en windenergie met 
een negatieve stroomprijs. Ook hier 
veranderde koele theorie in angst-
zweet, toen de olie-industrie meemaak-
te wat bijna niemand voor mogelijk 
had gehouden: een moment waarop je 
40 dollar per barrel moest betalen om 
je olie kwijt te kunnen. Ook door een 
tijdelijk opslagprobleem in de energie-
markt. We hebben het er voortdurend 
over, maar ineens beseff en we beter 
wat het betekent.

Ook voor pv geldt dat het in het ex-
treme zijn waarde heeft, maar in het 
gemiddelde zijn behoud. Het ongeken-
de aantal zonne-uren van de afgelopen 
maanden bracht ons al de piekervaring 
van een recordterugleververgoeding 
voor onze 30 graden op het zuiden 
georiënteerde zwarte recordmodu-
les. Maar de IC-capaciteit van onze 
ziekenhuizen heeft onze hormoonhuis-
houding een nieuwe les geleerd over 
het belang van het gemiddelde dat ons 
behoud bepaalt. Peak shaving moet 

echt; door een gebalanceerde energie-
mix, congestiemanagement en opslag 
een handje helpen door niet te pieken 
met alle panelen op het zuiden maar te 
middelen tussen oost en west, niet alles 
in mijn back yard onder 30 graden maar 
ook horizontaal op het dak, verticaal in 
de gevel en op de golven. En misschien 
moeten we essentiële producten, niet 
alleen wc-papier, maar ook paraceta-
mol, mondkapjes en pv ook wat meer 
zelf gaan maken. En de toekomst van 
de zonnecel hoeft niet zwart te zijn. 
Stay safe!

Ando Kuypers |
Solliance



Garantiefondsen: 
‘Consumenten een keuze 
geven om teleurstellingen met 
zonnepanelen te voorkomen’
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Stichting GarantieFonds Duurzame Energie, Stichting 
Garantiefonds ZonneEnergie en Stichting Garantiefonds ZonZeker. 
Het zijn de namen van 3 stichtingen die consumenten in Nederland 
extra garanties bieden als zij zonnepanelen kopen. Niet alleen de 
consument die zonnepanelen koopt, maar ook de installateur die zich 
bij een van de fondsen aansluit, doet er slim aan zich te verdiepen 
in de voorwaarden van de verschillende garantiefondsen. 
De redactie van Solar Magazine ging op onderzoek uit 
en legde alle 3 de ondsen een reeks vragen voor. 
Gezamenlijk vertegenwoordigen de 3 fondsen, 
variërend van 5 tot 220 megawattpiek, ruim 275 
megawattpiek aan geïnstalleerd vermogen 
bij consumenten met zonnepanelen.
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Op welke garanties kunnen consumenten die 
zonnepanelen kopen bij een installateur die lid 
is van jullie garantiefonds aanspraak maken? 
 Stichting Garantiefonds ZonneEnergie: 
‘Consumenten kunnen in het geval dat 
een leverancier niet meer bestaat – en 
mits zij een geldig certifi caat hebben 
– een beroep doen op ons fonds om 
de benodigde garantie bij de fabrikant 
af te laten dwingen. De kans dat een 
individuele consument dat voor elkaar 
krijgt, is erg klein. De volumes die de 
deelnemers van de stichting in verkoop 
vertegenwoordigen, zorgen ervoor dat 
garanties met een aan zekerheid gren-
zende waarschijnlijkheid worden nage-
komen. De stichting kan de consument 
niet helpen als naast de leverancier ook 
de fabrikant er niet meer is.’
 Stichting GarantieFonds Duurzame Energie:
‘Ons fonds neemt alle productgaranties 
van de fabrikant en de installatiegaran-
tie van de deelnemer over en uiter-
aard de conformiteitsgarantie zoals 
omschreven in het nieuw Burgerlijk 
Wetboek (NBW). Bovendien garandeert 
ons fonds de aanbetaling van de klant 
aan de deelnemer.’

 Stichting Garantiefonds ZonZeker:
‘Om de consument keuzevrijheid en 
de installateur maximale fl exibiliteit te 
geven, hebben we de zekerheden on-
dergebracht in 3 verschillende vormen: 
budget, basis en extra. Iedere instal-
latie die door een ZonZeker-installateur 
wordt geplaatst, is standaard voorzien 
van de budgetdekking welke garantie 
biedt tot en met de oplevering van de 
installatie. Dit biedt onder andere dek-
king bij faillissement van een installateur 
tot en met de montage. De certifi caten 
‘ZonZeker Basis’ en ‘ZonZeker Extra’ 
geven extra zekerheid na oplevering van 
de installatie. Het certifi caat ZonZeker 
Basis dekt hierbij de periode tijdens de 
fabrieksgarantie (maximaal 10 jaar) en 
biedt dezelfde zekerheden als de stan-
daard Budgetdekking, plus garantie op 
kosteloze uitvoering van garantiewerk. 
Het certifi caat ZonZeker Extra geeft 
maximale zekerheid voor een periode 
van 15 jaar. Het Extra-certifi caat biedt 
dezelfde voordelen als het Basis-certi-
fi caat, plus kosteloze service voor het 
vervangen/repareren van onderdelen 
met een beperkte fabrieksgarantie zoals 

de omvormer en een rendementspakket 
waarin onder andere een reiniging van 
de zonnepanelen is inbegrepen.’

Aan welke criteria moet een zonnepanelen-
systeem voldoen om bij jullie garantiefonds 
aangemeld te kunnen worden?
 Stichting Garantiefonds ZonneEnergie: 
‘De consument koopt een product met 
daarbij de verwachting dat hij voor de 
service, eventuele vragen en de garan-
tie bij zijn leverancier dan wel installa-
teur terechtkan. Daarvoor moeten deze 
bedrijven uiteraard wel blijven bestaan. 
Ons garantiefonds stelt daarom onder 
meer eisen aan de kwaliteit van de be-
drijfsvoering, ervaring, winstgevendheid 
en solvabiliteit. Deze eisen vergroten 
aanzienlijk de kans dat een leverancier 
blijft bestaan. De consument profi teert, 
omdat hij een dergelijke afweging lastig 
zelf kan maken bij de keuze van een 
leverancier.’
 Stichting GarantieFonds Duurzame Energie:
‘Wij schrijven geen specifi eke criteria 
voor, behalve dan dat het zonnepane-
lensysteem conform de huidige normen 
moet worden opgeleverd.’   
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Canadian Solar’s Mono Full Black HIDM paneel

HiDM is de volgende generatie volledig zwarte zonnepanelen!

De innovatieve celverbinding door middel van zogeheten “shingles”

verhoogt de efficiëntie van de module en vermindert schaduwverlies. 

www.natec.nl    
www.canadiansolar.com

Het meest zwarte paneel in de markt
door gepatenteerde ‘back-contact’ technologie
Het meest zwarte paneel in de markt
door gepatenteerde ‘back-contact’ technologie
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 Stichting Garantiefonds ZonZeker:
‘De zonnepanelen en omvormers dienen 
aan diverse voorwaarden te voldoen 
voordat ze worden toegevoegd aan het 
portaal van het garantiefonds. Het gaat 
onder meer om productgaranties en 
bijhorende voorwaarden. Bij twijfel wordt 
een nieuw product voorgelegd aan het 
deelnemersoverleg. Alle ervaringen en 
kennis van de ZonZeker-Installateurs 
komen samen in de zogenoemde “white-
list”. Hierop staan alleen producten waar 
de deelnemers goede ervaringen mee 
hebben én waarvan de stichting de ga-
rantievoorwaarden heeft getoetst.’

Hoeveel leden streven jullie met het 
garantiefonds na?
 Stichting Garantiefonds ZonneEnergie: 
‘Het garantiefonds wil consumenten 
een keuze geven om toekomstige 
teleurstellingen met zonnepanelen 
te voorkomen. Momenteel heeft de 
stichting een hoge actieve naamsbe-
kendheid. Consumenten die zekerheid 
en kwaliteit belangrijk vinden, weten 
de aangesloten leden goed te vinden. 
Inmiddels hebben de aangesloten 
installateurs samen meer dan 700.000 
zonnepanelen geplaatst. Bovendien 
zijn in alle gebieden van Nederland bij 
ons aangesloten bedrijven actief. In die 
zin is het doel van de stichting bereikt. 
Maar alle partijen die aan de toelatings-
criteria voldoen, zijn welkom om toe te 
treden. Het belang ligt immers bij de 
particuliere zonnepaneeleigenaar.’
 Stichting GarantieFonds Duurzame Energie:
‘Zo veel mogelijk, want onze visie is 
dat de risico’s dan het best worden 
gespreid. Het streven is om binnen een 
jaar het garantiefonds te zijn met de 
meeste leden.’
 Stichting Garantiefonds ZonZeker:
‘We zijn ooit gestart met 5 installateurs 
en vanaf 10 installateurs zien we dat het 
fonds zich prima kan ontwikkelen. We 
hebben geen groeidoelstelling, maar 
streven wel naar een landelijke dekking.’

Moeten consumenten om aanspraak te 
maken op jullie garantiefonds een extra 
vergoeding of meerprijs betalen?

 Stichting Garantiefonds ZonneEnergie: 
‘Nee. Het enige wat ze moeten doen, is 
het geldige certifi caat overleggen dat 
de installateur hen bij de oplevering van 
de zonnepanelen heeft overhandigd.’
 Stichting GarantieFonds Duurzame Energie:
‘Onze deelnemer betaalt per certifi caat 
een afdracht aan het garantiefonds. Wij 
bieden onze deelnemers de vrijheid om 
deze kosten te verdisconteren in hun 
aanbod richting de consument of de 
consument een vergoeding te vragen 
voor aanmelding bij het garantiefonds. 
In beide gevallen betaalt de consument 
de kosten uiteindelijk aan de deelnemer. 
De consument hoeft het garantiefonds 
zelf dus geen vergoeding te betalen. 
Hoeveel klanten van onze leden daad-
werkelijk een certifi caat kopen, vari-
eert per deelnemer en is voor ons niet 
geheel inzichtelijk.’
 Stichting Garantiefonds ZonZeker:
‘De consument bepaalt zelf in hoeverre 
hij gebruik wil maken van het garantie-
fonds. Standaard wordt de budgetdek-
king meegeleverd. Dit is kosteloos voor 
de consument en biedt garantie tot en 
met de oplevering van de installatie. Wil 
de consument na oplevering van de in-
stallatie gebruik blijven maken van de ze-
kerheden van het garantiefonds dan kan 
hij kiezen voor een aanvullend certifi caat.’

Wordt bij eventuele mankementen ook het 
geleden productieverlies – de misgelopen 
zonnestroom – vergoed?
 Stichting Garantiefonds ZonneEnergie: 
‘Ja, in het geval van een terechte claim 
bij de fabrikant wordt dit vergoed.’
 Stichting GarantieFonds Duurzame Energie:
‘Nee, maar wij overwegen deze optie 
nog op te nemen in ons garantie- en 
deelnemersreglement.’
 Stichting Garantiefonds ZonZeker:
‘Nee. Wel wordt bij consumenten met 
het certifi caat “Extra” de installatie na 5 
tot 7 jaar gereinigd en volledig door-
gemeten om er zeker van te zijn dat de 
installatie optimaal functioneert.’

Hebben jullie overwogen om samen te 
werken dan wel te fuseren met een van de 
andere garantiefondsen? 
 Stichting Garantiefonds ZonneEnergie: 
‘Nee, want de uitgangspunten van de 
verschillende garantiefondsen lopen 
sterk uiteen. Dit zou eerst rechtgetrokken 
moeten worden, waarbij het belang en de 
zekerheden van de particuliere klant in ie-
der geval geborgd zijn. We twijfelen sterk 
of, in geval van een aantal faillissementen, 

de diverse stichtingen momenteel de ver-
plichtingen fi nancieel wel kunnen dragen. 
Als het misgaat, dan red je het eenvou-
digweg niet met minder dan een half 
miljoen euro aan reserves. Om een goed 
beeld te krijgen, zouden de risico’s en de 
fi nanciële huishouding van de stichtingen 
eigenlijk door een onafhankelijke ac-
countant getoetst moeten worden. Hoe 
groter de beloften, hoe groter de reserves 
zouden moeten zijn. Een fusie tussen de 
garantiefondsen is ondenkbaar zolang 
niet aan de fundamentele basis invul-
ling wordt gegeven: het aanmelden van 
álle particuliere pv-systemen. Gebeurt 
dit niet, dan krijgt de klant enkel schijn-
veiligheid. Omdat bij onze stichting alle 
installaties van de deelnemers verplicht 
moeten worden aangemeld, is er 100 
procent duidelijkheid voor de klant.’
 Stichting GarantieFonds Duurzame Energie:
‘Nee. Wij hebben bij de oprichting 
van ons garantiefonds doelbewust 
voor andere uitgangspunten gekozen. 
Een voorbeeld is het feit dat het voor 
de consument een vrije keuze is om 
via zijn installateur deel te nemen aan 
het garantiefonds.’
 Stichting Garantiefonds ZonZeker:
‘Wij hebben nooit eerder contact gehad 
met de andere garantiefondsen. Ons 
garantiefonds wil vooral lokale markten 
versterken. De andere garantiefondsen 
werken voor zover we kunnen inschat-
ten meer met grotere installateurs, 
waardoor een samenwerking niet direct 
logisch lijkt. Je weet echter nooit wat de 
toekomst brengt.’

Zijn jullie al geconfronteerd met een 
faillissement(en) van een aangesloten lid? 
Zo ja, hoe is het vervolgproces hierbij verlopen?
 Stichting Garantiefonds ZonneEnergie: 
‘Ja, helaas is een van de deelnemers 
in een faillissement terecht gekomen. 
Gelukkig waren de klanten van deze 
deelnemer aangemeld bij ons garan-
tiefonds. Het komt regelmatig voor 
dat klanten van deze deelnemer zich 
melden. Het zorgplichtsbesef  van deze 
deelnemer in het verleden, biedt nu aan 
de achtergebleven klanten in ieder geval 
een houvast bij ons garantiefonds.’
 Stichting GarantieFonds Duurzame Energie:
‘Nee, nog niet.’

 Stichting Garantiefonds ZonZeker:
‘Ja, helaas. Het faillissement van 
Zonbewust in 2019 was een prima 
stresstest voor het garantiefonds. Dit 
was namelijk de grootste aangesloten 
installateur. Ondanks dat hij ruim 4 
maanden voor het faillissement reeds 
geschorst was, heeft dit tot een enorme 
groep van honderden verontruste 
consumenten geleid, die we allemaal 
hebben kunnen helpen.’
Hoe wordt het garantiefonds gefi nancierd?
 Stichting Garantiefonds ZonneEnergie: 
‘Iedere aangesloten deelnemer draagt 
bij aan het garantiefonds. Dit gebeurt op 
basis van ieder aangemeld zonnepane-
lensysteem en per wattpiek pv-vermogen. 
Vandaag de dag zijn er binnen ons garan-
tiefonds dusdanige fi nanciële reserves 
ontstaan, dat de stichting goed invulling 
kan geven aan haar doelstellingen. Ook 
als er onverhoopt een groot aantal deel-
nemers gelijktijdig failliet gaat.’

 Stichting GarantieFonds Duurzame Energie:
‘De deelnemers betalen een perio-
dieke deelnemersbijdrage en dragen per 
certifi caathouder een bedrag af aan de 
stichting. De stichting minimaliseert haar 
uitvoeringskosten en geeft niets uit aan 
reclame of marketing. De binnenkomende 
gelden vormen zo een reserveringspot 
voor (eventueel) toekomstige verplichtin-
gen. Periodiek worden de hoogte van de 
deelnemersbijdrage en de afdracht per 
certifi caat opnieuw vastgesteld op basis 
van een inschatting van de verplichtingen 
en de hoogte van de reserveringen.’
 Stichting Garantiefonds ZonZeker:
‘Het fonds wordt gefi nancierd via aan-
gesloten installateurs en via de certifi -
caathouders. De certifi caatkosten en 
de afdrachten van de installateurs zijn 
gebaseerd op het totale risico dat de 
stichting loopt. Hieraan ligt een complex 
rekenmodel ten grondslag. Het fonds 
dient de fi nanciële reserves te hebben 

om dit gehele risico af te dekken. Tegen-
over ieder afgedragen certifi caat heeft 
het fonds momenteel 110 procent aan 
directe fi nanciële middelen beschikbaar.’

Hoe is binnen het garantiefonds geborgd 
dat bij een faillissement van een installateur 
eventuele mankementen aan geleverde pv-
systemen door het garantiefonds (kosteloos) 
hersteld worden?
 Stichting Garantiefonds ZonneEnergie: 
‘Het garantiefonds staat haar garan-
tiecertifi caathouders – de consumen-
ten – bij op het moment dat er op de 
fabrieksgarantie een beroep moet 
worden gedaan. De fabrikant wordt 
eveneens aansprakelijk gesteld voor 
de herstelkosten.’
 Stichting GarantieFonds Duurzame Energie:
‘De stichting beheert de gelden die 
deelnemers bedrijven en zal uit deze 
gelden eventuele schadeclaims op zich 
nemen. De overige deelnemers nemen 
de verplichting op zich om deze manke-
menten op kosten van de stichting op te 
lossen en de garanties af te handelen.’
 Stichting Garantiefonds ZonZeker:
‘Consumenten met een Basis- of Extra-
certifi caat kunnen zich melden bij het 
garantiefonds dat de aanvraag beoor-
deelt en een deelnemende installateur 
inschakelt. Deze installateur krijgt voor 
het uitgevoerde servicewerk een vergoe-
ding vanuit het garantiefonds. Voor de 
consument is de reparatie kosteloos.’

Als een fabrikant failliet gaat, zijn eventuele 
toekomstige mankementen aan zonnepane-
len of omvormers dan ook gedekt?
 Stichting Garantiefonds ZonneEnergie: 
‘Veel fabrikanten hebben hun producten 
herverzekerd. In dat geval schakelen we 
door met deze verzekeraar.’
 Stichting GarantieFonds Duurzame Energie::
‘Ja. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat 
ons garantiefonds in staat is om de kos-
ten die hiermee gemoeid zijn te dragen.’
 Stichting Garantiefonds ZonZeker:
‘Bij het certifi caat ZonZeker Basis ver-
valt bij faillissement van de fabrikant de 
dekking vanuit het basiscertifi caat en 
ontstaat er een inspanningsverplichting. 
Bij het certifi caat ZonZeker Extra blijft 
de dekking intact.’

Als een installateur failliet gaat en een 
consument al een aanbetaling heeft gedaan, 
krijgt hij deze dan vergoed?
 Stichting Garantiefonds ZonneEnergie: 
‘Ons garantiefonds zorgt er in dit geval 
voor dat de installatie alsnog   
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‘Risico’s en fi nanciële 
huishouding garantiefondsen 

zou door onafhankelijke 
accountant getoetst moeten 

worden’

‘Uitgangspunten 
van garantiefondsen lopen 

sterk uiteen’



Stichting Garantiefonds 
ZonneEnergie

Stichting GarantieFonds 
Duurzame Energie

Stichting Garantiefonds 
ZonZeker

Opgericht in 2014 2019 2016

Aantal bij garantiefonds 
aangesloten installateurs 22 installateurs 11 installateurs 18 installateurs

Aantal bij garantiefonds 
geregistreerde pv-systemen 56.056 pv-systemen 1.500 pv-systemen 10.000 pv-systemen

Aangemeld pv-vermogen 221,3 megawattpiek 6 megawattpiek 50 megawattpiek

Voorwaarden voor installateur 
om lid te worden

Installateur moet: 
• minimaal 1 jaar bestaan 
• minimaal 50 installaties 

hebbenopgeleverd

 Installateur moet: 
• 2 jaar aantoonbare ervaring 

hebben
• positief beoordeeld worden op 

financiële situatie, deskundig-
heid en klantervaringen

Installateur moet:
• ≥ 6 maanden actief zijn als 

zelfstandig pv-installateur
• ≥ 25 installaties zelfstandig en in  

eigen beheer uitgevoerd hebben
• in bezit zijn van vakbekwaam-

heidspapieren BDA 
• op consistente wijze offreren on-

der vaste leveringsvoorwaarden
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SMA ShadeFix geeft de 
hoogste opbrengst voor 

zonnestroominstallaties – zelfs 
bij schaduw.

Geen toegevingen op het gebied van opbrengst, zekerheid en levensduur

Het compacte ontwerp van de 
installatie, zonder toegevoegde 

elektronica op het dak,
 vermindert het risico op brand 

en ongevallen. 

De gratis en geïntegreerde 
software zorgt voor minder 

installatiewerk en vergemakkelijkt 
het onderhoud.

Nu bewezen door een studie: SMA ShadeFix is efficiënter 
dan optimizers in de meeste zonnestroominstallaties.

Optimalisatie naar 
een hoger niveau gerealiseerd wordt. Het reeds aan-

betaalde bedrag wordt in mindering 
gebracht op de eindfactuur. Hierdoor 
heeft de klant de garantie dat hij krijgt 
waarvoor hij (aan)betaald heeft.’
 Stichting GarantieFonds Duurzame Energie:
‘Ja, tot een maximum van 10 procent van 
de totale opdrachtsom van maximaal 
50.000 euro. Onze deelnemers mogen 
hun certifi caathouders niet meer dan 10 

procent aanbetaling vragen. Zo is de aan-
betaling van de consument altijd gedekt 
tot een opdrachtsom van 50.000 euro.’
 Stichting Garantiefonds ZonZeker:
‘Alle zekerheden die een consument 
genoot bij een installateur worden bij 
faillissement volledig overgenomen door 
een andere (lokale) installateur die aan-
gesloten is bij de stichting. Een aanbeta-
ling loopt daardoor geen enkel gevaar.’

Heeft het garantiefonds net als bijvoorbeeld 
installateurskoepel Techniek Nederland een 
geschillencommissie? Dit voor het geval er 
een geschil is tussen de consument en het 
garantiefonds…
 Stichting Garantiefonds ZonneEnergie: 
‘Jazeker. De geschillencommissie 
heeft in de laatste jaren ook enkele 
keren opgetreden. De geschillencom-
missie telt wisselend een drietal leden. 
Een jurist, een zonnepaneleninstal-
lateur en een algemeen lid. Bij een 
geschil wordt het dossier in kaart 
gebracht. Beide partijen worden uitge-
breid in de gelegenheid gesteld om de 
gemaakte afspraken, de ervaringen en 
het confl ict toe te lichten. De geschil-
lencommissie heeft vervolgens de be-
voegdheid om een bindende uitspraak 
te doen.’
 Stichting GarantieFonds Duurzame Energie:
‘Nog niet. In de statuten is opgenomen 
dat ons garantiefonds een geschillen-
commissie zal oprichten. In het korte 
bestaan is dit echter nog niet gelukt. 
De eerste kandidaten zijn gevonden, 
maar het is nog zoeken naar een onaf-
hankelijke solar specialist.’
 Stichting Garantiefonds ZonZeker:
‘Ja. Momenteel wordt de geschillencom-
missie bemand door de voorzitter. Zodra 
een klacht binnenkomt, zal altijd eerst 
contact gezocht worden met de instal-
lateur en wordt deze nadrukkelijk de mo-
gelijkheid geboden om het probleem zelf 
op te lossen. Dit is meestal voldoende. In 
een enkel geval is een formele bemid-
deling noodzakelijk. Dit heeft tot nu toe 
altijd geleid tot een oplossing.’
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Terwijl anderen de toekomst proberen te voorspellen, 
maken wij deze waar. Wij wachten veranderingen niet af. 
Wij sturen ze. Hoe? Door bewezen expertise en technologie 
te combineren met pro-actieve service. Zodat installateurs 
zoals u de grenzen van wat mogelijk is kunnen verleggen.

Stap met ons in het nieuwe tijdperk van zonne-energie 
– samen.

Sterker. Beter. FIMER
fimer.com/nieuwtijdperk

Een nieuw
tijdperk
in zonne-
energie
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In een wereld waar de vraag naar duurzame energie steeds groter wordt, heeft zonne-
energie het vermogen om vorm te geven aan nieuwe en krachtige energiemodellen die 
tot vooruitgang en welvaart leiden voor een duurzame wereld. Laten we de toekomst van 
zonne-energie samen vormgeven.

Innovatie aansturen
Vooruitgang en verandering worden niet bereikt door 
stil te staan. Daarom helpen consistente innovatie en 
continue vernieuwing van producten ons bij de overgang 
naar een duurzamere en circulaire economie. Door onze 
krachten te bundelen met lokale digitale experts, start-
ups en vooraanstaande universiteiten kunnen we leren van 
de beste denkers en de grootste visionairs van onze tijd. 
Ondertussen zullen technische ontwikkeling, verbeterde 
gebruikerservaringen en digitalisering op het gebied van 
energie het pad effenen en zonne-energie voor iedereen 
toegankelijk maken.

Bewezen betrouwbaarheid
Een betrouwbare omvormer voor zonne-energie ligt aan 
de basis van elk fotovoltaïsch systeem. Dankzij omvormers 
en oplossingen die meer energie produceren en 
rendement bieden dan het marktgemiddelde - via een 
combinatie van technologische prestaties, product-
ontwerp, bereik en de hoogste kwaliteitsnormen - kunnen 
installateurs toekomstbestendige en duurzame installaties 
leveren. Van fotovoltaïsche (PV) systemen voor woon-

huizen tot multi-megawatt PV-energiecentrales, bewezen 
betrouwbaarheid wereldwijd en de beste installaties, geven 
ons het volste vertrouwen om elke uitdaging op het gebied 
van zonne-energie aan te gaan.

Gegarandeerde kwaliteit
Energie leveren wanneer en waar u het nodig hebt. Service 
speelt een doorslaggevende rol in het slagen of falen van 
elke langetermijninvestering. Streven naar hoogwaardige 
technische kwaliteit en service moet altijd bepalend zijn 
voor wat we doen. We laten ons leiden door strenge 
kwaliteits- en testnormen en streven ernaar om in elk aspect 
van ons bedrijf de hoogste kwaliteitsnormen te halen. 

Een doortastende aanpak
We moeten de status quo uitdagen en dingen anders 
doen. Dit geldt voor de manier waarop we handelen en 
reageren, voor onze doortastende en flexibele aanpak 
en voor de manier waarop we zakendoen. Van hoe we 
installateurs toegang bieden tot de nieuwste trainingen, 
de garantie van tijdige beschikbaarheid van producten tot 
het geven van het beste advies. We moeten ernaar streven 
het gesprek aan te gaan met onze klanten en niet alleen 
de agenda te bepalen. Sommige momenten veranderen 
de loop van de geschiedenis. Voor ons is dat moment 
aangebroken. Bent u er klaar voor? Wilt u met ons een 
nieuw tijdperk voor zonne-energie inluiden, neem dan 
vandaag nog contact met ons op.

Filippo Carzaniga, directeur van FIMER: 
“Onze visie is gericht op het vormgeven van 
een nieuw en krachtig energiemodel dat de 
energie van de zon inzet voor een duurzame 
toekomst. Als internationaal bedrijf in 
omvormertechnologie op het gebied van 
zonne-energie durven we risico's te nemen 
en zijn we bereid tot verandering om samen 
met onze partners vooruitgang te boeken.”

De toekomst van energie
vormgeven

Meer dan

90%
van onze bedrijfs-
voering bestaat uit 
zonne-energie 

Meer dan

25 jaar
ervaring in 
zonne-energie

Het
meest uitgebreide
assortiment zonne-energieproducten 
op de markt

We bieden meer dan

11 GW
capaciteit aan 
omvormers voor 
zonne-energie

en

46+ GW
geïnstalleerde 
capaciteit

fimer.com/nieuwtijdperk
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‘Onbekend maakt onbemind. Dat 
neemt echter niet weg dat we niet om 
bipv heen kunnen bij het verduurzamen 
van onze wereld. Niet alle daken in de 
gebouwde omgeving zijn geschikt voor 
het leggen van zonnepanelen – vaak 
wordt hier ook vanwege esthetische re-
denen niet voor gekozen. Tegelijkertijd 
willen we een fundamentele energie-
transitie realiseren.  Bipv biedt daarbij 
onmiskenbaar belangrijke oplossingen. 
De technologie is er bovendien klaar 
voor. Daarnaast nemen de kosten af, 

waardoor er steeds meer interessante 
verdienmodellen ontstaan. Neem gla-
zen gevelbeplating. Gebruik je traditi-
oneel glas, dan kost dat nu gemiddeld 
zo’n 100 tot 120 euro per vierkante 
meter. Bij onze panelen van solar glas 
betaal je vanaf 200 euro per vierkante 
meter. Het verschil verdien je veelal 
binnen korte tijd terug door de energie 
die je opwekt.’
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ISSOL zet nieuwe koers uit en werkt aan pv-daktegels:

Diversificatie en standaardisatie 
moet Europese toppositie in bipv verzekeren 
In het najaar van 2019 viel het doek voor architectonisch bipv-bedrijf ISSOL. Inmiddels heeft 

de fabrikant van zonneglas de productie echter hervat. Olivier Demeijer, de huidige managing 
director, investeerde samen met 4 financiële partners 1 miljoen euro om het bedrijf weer 

overeind te helpen. ‘We maken een frisse nieuwe start. Daarbij kapitaliseren we op de door 
ons opgebouwde expertise en marktpositie. Tegelijkertijd bouwen we aan een ISSOL 2.0, 

bijvoorbeeld wat betreft ons productieproces, onze producten en onze marktbenadering.’

‘We laten de strikte focus op 
iconische projecten los’

Het hoofkwartier van de Europese Com-
missie in Brussel, de Finance Tower in 
Luik, het TGV-treinstation in Perpignan, 
het Poste du Louvre in Parijs… Het zijn 
maar enkele van de architectonische 
hoogstandjes die ISSOL mocht voorzien 
van building integrated pv (bipv). Daar-
mee speelde het zich de afgelopen jaren 
in de internationale kijker. De vraag dringt 
zich dan ook op hoe het mogelijk is dat 
het bedrijf failliet ging.

Topzwaar
‘Over de kwaliteit van de producten 
en de projecten van ISSOL is weinig 
discussie mogelijk’, stelt Demeijer. ‘De 
standaard is hoog. Toch zat het bedrijf al 
jaren in de rode cijfers. De focus lag op 
het creëren en realiseren van complexe 
unieke ontwerpen voor uitzonderlijke 
constructies, vaak in samenwerking met 
beroemde hedendaagse ontwerpers. De 
investeringen in R&D waren hoog, maar 
er werd geen massa gedraaid. Daar-
naast was het management topzwaar. 
Op een gegeven moment waren de 
verliezen uit het verleden niet meer goed 
te maken. Er was 1 kapitein op het schip 
nodig en die moest de koers verleggen. 
Dat ben ik geworden. Ik ken de wereld 
van glasproducenten en de toepassingen 
in gebouwen. Ik zag iets heel moois in dit 
bedrijf; innovatiekracht en veel praktische 
expertise. Bipv heeft bovendien de toe-
komst. Daarom ben ik er ingestapt.’

Kosten
De belofte van bipv is groot. Van groot-
schalige mainstreamtoepassing is tot 
op heden echter geen sprake. Volgens 
Demeijer is dit allereerst te wijten aan een 
gebrek aan kennis en ervaring bij archi-
tecten en bouwers.

Vrijheid
Voor het faillissement telde ISSOL 35 
vaste werknemers. Nu zijn dat er nog 
18. Het bedrijf blijft werken met een 
flexibele schil wanneer het uitvoeren van 
projecten daarom vraagt. Inmiddels is 
de productie hervat. In het assemblage-
proces worden verschillende lagen op 
elkaar gestapeld. Op de onderste glas-
plaat wordt een eva-folie gelegd, daarop 
de kristallijn zonnecellen die het bedrijf 
inkoopt in China. Daarna volgt nog een 
eva-laag. De buitenste laag bestaat uit 
glas of een backsheet. 
Demeijer: ‘Zo kunnen we transparante, 
gekleurde, witte en dichroïde panelen 
produceren van verschillende diktes, zelfs 
licht krommend, en met of zonder lijst. We 
maken gebruik van micro-omvormers die 
gemakkelijk kunnen worden weggewerkt. 
Met dat alles creëren we architectonische 
vrijheid. Zo past een terracottakleur goed 
bij historisch erfgoed en kan bijvoorbeeld 
bij moderne gebouwen de keuze voor 
wit zonneglas worden gemaakt, iets 
waarvan maar weinigen weten dat het 
bestaat. Daarbij zijn we in staat om bin-
nen 1 totaaldesign verschillende stukken 
actieve beglazing te maken met elk een 
gedetailleerd intern celontwerp, en dus 
om te spelen met individuele eigenschap-
pen zoals spanning, lichtdoorlatendheid 
en esthetiek. Daarom zeggen cijfers 
over een gemiddeld rendement weinig. 
Bij een productiemethode waarbij we 
het glas kleuren met een printer kan dit, 
afhankelijk van het aantal pixels, oplopen 
tot 20 procent. Gebruiken we film, dan is 
dit zo’n 15 procent. Maar het daadwer-
kelijke opgewekte vermogen is ook sterk 
afhankelijk van de oriëntatie en de hoek 
waaronder het wordt geplaatst; het is dus 
sterk product- en projectafhankelijk.’

Massa
ISSOL kan bij nieuwbouw- of renovatie-
projecten verschillende rollen aanne-
men; die als fabrikant en leverancier van 
het zonneglas of die van een ingeni-
eursbureau. In dat laatste geval neemt 
het ook de verantwoordelijkheid op zich 
voor het productontwerp, het structu-
reel ontwerp van daken en gevels en 
het uitvoerende projectmanagement. 
De winst voor de toekomst schuilt in het 
optimaliseren van beide capaciteiten.
‘Wij willen kapitaliseren op wat we 
hebben opgebouwd aan expertise en 
onze marktpositie. vertelt Demeijer. 
‘Tegelijkertijd bouwen we aan een 
nieuw ISSOL. Ons productieproces 
is nu voornamelijk manueel. Door te 
investeren in verdere automatisering, 
in machines en procedures, kunnen 
we nog veel aan efficiëntie winnen. Dat 

geldt ook als we kijken naar wat we 
fabriceren. We doen nu feitelijk per pro-
ject aan custommanufacturing. Het is 
tijd om de stap te zetten naar het maken 
van grotere volumes standaardproduc-
ten met standaardmaten en dat ook te 
laten reflecteren in het projectontwerp. 
Dat impliceert ook de noodzaak van het 
loslaten van de strikte focus op oplos-
singen voor iconische historische en 
vernieuwende gebouwen en construc-
ties. Wij willen dat bipv mainstream 
wordt. Wij geloven sterk in gebouw-
geïntegreerde fotovoltaïsche oplos-
singen als een reguliere toepassing 
voor reguliere gebouwen. Dan moet je 
je ook gaan richten op het binnenhalen 

en uitvoeren van dit soort werk, bij-
voorbeeld voor de industrie en utiliteit. 
Daarnaast zullen we met geheel nieuwe 
oplossingen komen. Zo introduceren 
we halverwege dit jaar onze glazen 
pv-daktegels. Daarmee kun je een dak 
bedekken door die ze leien te leg-
gen. Het rendement zal zo rond de 15 
procent gaan liggen. Dat is niet zoveel 
als dat van traditionele zonnepanelen. 
Maar niet iedereen vindt die mooi. 
Bovendien kun je met deze tegels een 
volledig dak leggen. Nog zo’n manier 
om aan onze toekomst te werken is 
de samenwerking aangaan met meer 
distributeurs in andere landen. Het is 
onze uitdrukkelijke ambitie om tot de 
Europese top te blijven behoren als 
bipv-bedrijf en die positie verder te 
verstevigen. Dan moet je natuurlijk ook 
overal zichtbaar zijn.’

‘Onze productie is nu nog 
grotendeels handmatig werk’
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Vlaamse regering wijzigt zonne-energiebeleid:

‘Een bedrijfsketen kan 
niet iedere 6 maanden een 
andere richting op sturen’
Nog amper bekomen van de impact van de coronacrisis 
schudde de Vlaamse zonne-energiesector op zijn 
grondvesten door 3 aankondigingen van energieminister 
Zuhal Demir. Per 1 januari 2021 verlaagt zij het gegarandeerd 
rendement voor zonnepanelen bij bedrijven, lanceert 
een nieuw investeringsprogramma voor middelgrote pv-
systemen en introduceert ze een nieuwe, relatief sobere 
subsidieregeling voor de uitrol van zonnepanelen bij 
huishoudens (red. zie kader). De redactie van Solar Magazine 
spreekt met de Vlaamse brancheorganisatie ODE en de 
Belgische federatie van installatiebedrijven Techlink 
over de gevolgen voor de Vlaamse pv-sector.

Waar de Nederlandse zonne-energie-
sector tijdens de lockdown volop door-
ging met het installeren van zonnepa-
nelen, kwam de sector in Vlaanderen 
vrijwel volledig tot stilstand. 87 procent 
van de leden van Techlink schortte 
zijn activiteiten tijdens de Belgische 
lockdown (deels) op. De zonnepanee-
linstallateurs die wel doorwerkten, 
werden getroff en door de werkonder-
breking van de AREI-keurders. Een 
pv-installatie mag in België immers 
pas aan het elektriciteitsnet gekoppeld 
worden als deze door een onafhan-
kelijke inspecteur gekeurd is conform 
de AREI-reglementen. ‘De impact van 
het coronavirus was daarmee in de 
installatiesector zelfs groter dan in de 
bouwsector’, opent Jan Caerels het 
gesprek. Caerels is technologie- en 
innovatiemanager bij Techlink. Bij 
Techlink zijn 3.200 installatiebedrijven 
uit de elektrotechniek, automatisering, 
beveiliging, sanitair, HVAC en duur-
zame energie aangesloten.

Roet in het eten
Als grootste beroepsfederatie van 
technische installatiebedrijven in België 
werkt Techlink nauw samen met PV-
Vlaanderen dat onder de vlag van de 
Organisatie voor Duurzame Energie 
(ODE) opereert. Bram Claeys, directeur 
van ODE, verklaarde eind vorig jaar 
nog tegenover de redactie van Solar 
Magazine dat 2020 een hausse aan re-
sidentiële pv-installaties zou opleveren. 
Vlamingen die nog voor 31 december 
2020 zonnepanelen plaatsen, kunnen 
namelijk nog gedurende een periode 
van 15 jaar genieten van de voorde-
len van de terugdraaiende teller. De 
uitbraak van de coronapandemie gooit 
echter roet in het eten… 
‘De impact van de coronacrisis laat 
zich bij ieder installatiebedrijf anders 
voelen’, duidt Caerels. ‘De bedrijven 
die enkel in het residentiële segment 
actief zijn, kwamen vrijwel tot stilstand 
omdat ze niet bij de mensen naar 
binnen mochten om de omvormer 
te installeren en de installatie op het 
elektriciteitsnet aan te sluiten. Som-
mige installatiebedrijven hebben wel 
deels door kunnen werken, omdat zij 
op grote bedrijfsdaken zonnepanelen 
konden blijven plaatsen.’
‘Onze achterban – dus de leden van 
ODE en daarmee ook van PV-Vlaande-
ren – verwachten een algehele omzet-
daling van 34 procent voor het   ©
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kalenderjaar 2020’, vult Claeys aan. 
‘Een groot nadeel voor de zonne-
energiemarkt is dat de verkoop van 
nieuwe installaties tijdens de lockdown 
nagenoeg volledig stil heeft gelegen.’

Orderboekjes vol
Wie denkt dat de Vlaamse zonnepa-
neelinstallateurs daardoor nu zeeën van 
tijd hebben, heeft het volgens Caerels 
echter mis. ‘Het wordt een zeer grote 
uitdagingen om bestellingen voor zon-
nepanelen die consumenten nu plaat-
sen, voor het einde van het kalenderjaar 
te realiseren. De door het coronavirus 
uitgestelde installaties moeten inge-
haald worden, en vanwege het verdwij-
nen van de terugdraaiende teller zaten 
de orderboekjes sowieso al voller. Door 
het gebrek aan technisch personeel – 
een probleem waar de installatiesector 
in zijn geheel al langer mee worstelt – 
lukt het ook niet om snel extra perso-
neel in dienst te nemen.’
Met de wetenschap dat de order-
boeken vol zitten, gaat de focus van 
Techlink en ODE nu dan ook uit naar 
de actuele politieke beleidsdossiers, 
want zowel voor de residentiële als 
commerciële pv-markt wordt het beleid 
grondig hervormd. En die wijzigingen 
zijn volgens Caerels en Claeys niet per 
definitie positief. ‘In tegenstelling tot 
Europese buurlanden trekt de Vlaamse 
regering nog niet de kaart van klimaat 
en energie om het economisch herstel 
na de coronacrisis aan te jagen. Hier 
geldt eerder het tegendeel: de rege-
ring riskeert een aantal stappen terug 
te zetten in de energietransitie. Dat 
terwijl 4 op de 5 Techlink-leden vinden 
dat België van duurzaamheid een 
belangrijk onderdeel moet zijn in het 
economische herstelprogramma. Het 
komt bijna ironisch of sarcastisch over 
dat de Vlaamse regering een aantal be-
leidsmaatregelen voor 2021 aankondigt 
die voor pv-installateurs na het corona-
virus als een nieuwe mokerslag voelen. 
In plaats van een duw in de rug, krijgen 
ze nu een haak in de rug. De timing van 
dit alles – op een moment dat de in-
stallatiesector zicht heeft op herstel na 
een lange lockdown – valt ons zwaar...’

Groenestroomcertificaten vervangen
Dat Caerels grote problemen voorziet, is 
logisch. Voor de uitrol van zonnepaneel-
systemen groter dan 40 kilowatt wordt 
het gegarandeerd rendement verlaagd 
en de groenestroomcertificaten vervan-

gen door een tenderprocedure.
Volgens Claeys zijn die beslissingen 
niet allemaal te billijken. ‘Het besluit 
om het gegarandeerd rendement – de 
zogenaamd Internal Rate of Return 
(IRR) – te verlagen, is gebaseerd op 
een studie die is uitgevoerd in opdracht 
van het Vlaamse Energieagentschap 
(VEA). Waar de minister tal van aan-
bevelingen uit dit rapport naast zich 
neerlegt, plukt ze er een advies uit: de 
afbouw van het gegarandeerd rende-
ment. Die aanpassing is in onze ogen 
dan ook niet terecht omdat dit het in-
vesteren in zonnepanelen bemoeilijkt.’ 

Uitvoeringsproblemen
Het besluit om de groenestroom-
certificaten per 2021 te vervangen, 
vindt Claeys daarentegen beter te 
billijken. ‘Ook in Vlaanderen weet de 
zonne-energiesector al enige tijd dat 
zonnepanelen in de zakelijke markt 
vanaf 2025 het zonder subsidie zullen 
moeten doen. De invoering van de 

3 grote wijzigingen in Vlaams subsidiebeleid

De regering van Vlaanderen heeft dit voorjaar 3 grote wijzigingen aangekondigd in 
het Vlaamse ondersteuningsbeleid voor zonnestroom. 

IRR omlaag
De overheidssteun zorgt er in Vlaanderen voor dat bedrijven die investeren in zonne-
panelen of windmolens een gegarandeerd rendement halen, de zogenaamde Internal 
Rate of Return (IRR). Het gegarandeerde rendement gaat per 1 januari 2021 omlaag 
van 4,75 naar 4,4 procent. 

40 kilowatt tot 2 megawatt
Vlaanderen breidt het investeringssteunprogramma voor kleine en middelgrote 
windturbines van 10 tot 300 kilowatt uit met middelgrote zonnepaneelinstallaties 
van 40 kilowatt tot en met 2 megawatt omvormervermogen. Vlaanderen breidt het 
investeringssteunprogramma voor kleine en middelgrote windturbines van 10 tot 300 
kilowatt uit met middelgrote zonnepaneelinstallaties van 40 kilowatt tot 2 megawatt 
omvormervermogen. In 2021 is er voor de totale regeling 25 miljoen euro budget 
beschikbaar. Zowel dakgebonden, grondgebonden als drijvende zonnepanelen komen 
voor subsidie in aanmerking.

32 miljoen euro voor huishoudens
Huishoudens die in Vlaanderen zonnepanelen installeren, kunnen nog tot het einde van 
het jaar kiezen voor de terugdraaiende teller. Installaties die na 31 december 2020 in 
dienst genomen worden, maken geen gebruik meer van de terugdraaiende teller. Want 
wie in Vlaanderen na 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen 
kleiner of gelijk aan 10 kilovoltampère in gebruik neemt, komt in aanmerking voor de 
zogenaamde investeringspremie. Die bedraagt 300 euro per kilowattpiek voor pv-sys-
temen met een vermogen tot 4 kilowattpiek en nog eens 150 euro per kilowattpiek van 
4 tot 6 kilowattpiek. Voor de premie wordt door minister Demir voor het kalenderjaar 
2021 een budget van 32 miljoen euro voorzien. Zij gaat ervan uit dat ongeveer 21.000 
pv-installaties in aanmerking komen voor de investeringspremie.

tenderprocedure was bovendien al 
aangekondigd in het regeerakkoord.’
De Vlaamse pv-sector heeft zich in het 
recente verleden ook voorstander ge-
toond van het invoeren van veilingen. 
De wijze waarop dit nu echter gebeurt, 
kan volgens Claeys wel tot uitvoerings-
problemen leiden. ‘De bandbreedte 
van de projectomvang – van 40 kilo-
watt tot 2 megawatt omvormervermo-
gen – hadden wij graag anders gezien. 
Meedingen in de call is geen sinecure 
vanwege de hoge complexiteit. Wij vre-
zen dat het marktsegment voor kleine 
en middelgrote systemen – van 40 tot 
500 kilowatt – zal stilvallen.’
En laat dat nu juist het segment zijn 
met een grote potentie. In 2019 bevond 
driekwart van de ruim 700 opgeleverde 
pv-systemen met een omvormerver-
mogen van meer dan 10 kilowatt zich in 
dit marktsegment. Claeys: ‘De Vlaamse 
regering predikt terecht een voorkeur 
om zonnepanelen op daken te installe-

ren en niet op de grond, maar dreigt nu 
projecten bij kleine bedrijven, scholen 
en coöperaties tot stilstand te brengen.’

Onderhandelen
Na de coronacrisis is dit een nieuwe 
domper’, stelt Caerels. ‘Met deze 
tenderopzet wordt gecentraliseerde 
opwekking in de kaart gespeeld, terwijl 
de uitrol van kleinere decentrale ener-
gieprojecten groter dan 6 kilowattpiek 
bemoeilijkt wordt.’
Dat de Raad van State nog zijn oordeel 
moet geven over het investeringssteun-
programma is volgens Claeys een naar 
omstandigheden nuttige opportuniteit. 
‘Deze periode kunnen wij als bran-
cheorganisaties benutten om bij de 
regering te pleiten voor aanpassingen 
van de tenderprocedure.’

Geen realistisch beeld
De derde grote wijziging die minister 
Demir heeft aangekondigd, is voor 

de residentiële zonne-energiemarkt. 
Waar al langere tijd bekend was dat de 
terugdraaiende teller aan het einde van 
het kalenderjaar verdwijnt, heeft het 
volgens Claeys erg lang geduurd voor 
er duidelijkheid kwam over de opvol-
ger van de terugdraaiende teller. ‘Ja, 
de vorige Vlaamse regering heeft in de 
persoon van Bart Tommelein het animo 
voor zonne-energie vergroot. Maar in 
de tweede helft van de legislatuur heeft 
men te lang op de handen gezeten. De 
opvolger van de terugdraaiende teller 
had onder zijn auspiciën al geregeld 
moeten zijn. De nieuwe energieminis-
ter Zuhal Demir kun je niet verdenken 
van een gebrek aan daadkracht. Maar 
helaas zijn haar beslissingen vooral 
ingegeven door een drang om de kos-
ten van de subsidies omlaag te krijgen, 
zonder daarbij te verzekeren dat ze de 
Vlaamse energie- en klimaatdoelen nog 
kan halen. Dat er nu vlak voor de zomer 
duidelijkheid komt is net op tijd, wat we 
wel appreciëren.’
De premie zit volgens Claeys op zich-
zelf goed in elkaar. Maar hij denkt dat 
deze nog te weinig impuls zal geven 
om de daken vol te leggen. De premie 
heeft ook nog te weinig aandacht voor 
de aankomende hervorming van de 
nettarieven door de Vlaamse energie-
regulator VREG. ‘Het accent ligt bij 
alle aangekondigde maatregelen op 
het verlagen van subsidie zodat “Jan 
Modaal” niet betaalt voor de buurman 
met zonnepanelen’, vult Caerels aan. 
‘Dat creëert voor onze sector een beeld 
van een subsidieslurpend monster. Dat 
is geen realistisch beeld en geeft het 
imago een dreun.’

Wispelturigheid
Caerels is vooral bezorgd om het ge-
brek aan een stabiele regelgeving . ‘Een 
volledige bedrijfsketen kan niet iedere 6 
maanden een andere richting op sturen. 
En dat is wel wat de Vlaamse regering 
momenteel doet.’
Ook Claeys ziet veel haken en ogen 
aan de continue beleidswijzigingen, 
maar blijft desondanks optimis-
tisch. ‘Ook vanaf 1 januari 2021 zijn 
er ontwikkelingskansen voor pv, bij 
consumenten en bij grootzakelijke 
systemen. Mijn grootste zorg is echter 
het segment van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo). Dat dreigt vol-
ledig stil te vallen en daar hopen we de 
komende maanden nog verandering in 
te brengen...’
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Roebyem Anders en Jan Slaghekke (Sungevity):

‘In 2025 willen we 
3 keer zo groot zijn’
‘Over 5 jaar zal blijken dat zonne-energie 
voor veel mensen het startpunt is geweest om 
duurzamer te leven. De elektrische auto en een 
thuisbatterij voor de opslag van zonnestroom 
zullen te zijner tijd het nieuwe normaal zijn.’ 
Aan het woord zijn Roebyem Anders en 
Jan Slaghekke van Sungevity.

Roebyem Anders waagde in 2012 de 
sprong in het diepe en richtte haar 
eigen zonne-energiebedrijf op (red. zie 
kader). Toen het bedrijf na enkele jaren 
explosief groeide, besloot de onder-
neemster met Jan Slaghekke een oude 
bekende aan boord te halen. Slaghekke 
– die voor BP heeft gewerkt en daar 
alternatieve energie mede van de grond 
heeft getild, maar ook voor windmolen-
fabrikant Vestas werkte – is sinds 2014 
aan boord als chief executive offi  cer. 
Anders vervult sindsdien de rol van 
chief mission offi  cer.

Koop- én huurwoningen
Samen hebben Slaghekke en Anders 
Sungevity uitgebouwd tot een van de 
marktleiders in het residentiële seg-
ment van de Nederlandse en Belgi-
sche zonne-energiemarkt. Een van de 
nieuwste mijlpalen voor Sungevity is de 
samenwerking met doe-het-zelfketens 
GAMMA en Karwei. Zowel in België als 
in Nederland is het voortaan mogelijk 
om in de bouwmarkten zonnepanelen 
te kopen – mogelijk in combinatie met 
een aantrekkelijke fi nancieringspropo-

sitie – die door Sungevity geïnstalleerd 
worden. ‘Dit sluit naadloos aan bij ons 
doel’, stelt Anders. ‘Zonnestroom voor 
zoveel mogelijk mensen de normaalste 
zaak van de wereld maken.’
De focus ligt daarbij niet alleen op 
koophuizen, maar ook op huurwo-
ningen. Oftewel: op consumenten en 
woningcorporaties. Slaghekke: ‘Zo-
wel in België als Nederland bevinden 
we ons in de top 5. In België ligt het 
zwaartepunt op de woningeigenaren, 
in Nederland is de verhouding tussen 
woningcorporaties en woningeigenaren 
ongeveer 50-50.’

Toestemming huurder
Sungevity is in het woningcorporatie-
segment sinds 2015 explosief gegroeid. 
‘Dat is te danken aan het persoonlijke 
contact’, legt Anders uit. ‘Wij zijn geen 
dozenschuiver, want bij woningcorpora-
ties moet je in contact komen met huur-
ders en daar zit onze meerwaarde. Want 
een woningcorporatie kan zonnepanelen 
willen plaatsen, maar moet wel toestem-
ming hebben van huurders. Wij hebben 
de expertise in huis om de emotionele 

snaar te raken en huurders te verleiden 
om voor zonnepanelen te kiezen.’
‘En door regionale samenwerkingsver-
banden tussen woningcorporaties te 
initiëren, wordt via collectieve inkoop 
ook een fi nancieel aantrekkelijk aanbod 
gecreëerd’, vult Slaghekke aan. ‘Inmid-
dels zijn we dan ook landelijk actief voor 
tientallen woningcorporaties.’

Uitbreiding en versoepeling
Met de aangekondigde afbouw van de 
salderingsregeling wordt de woning-
corporatiesector wel voor een fi kse 
uitdaging gesteld. En dat is Anders 
een doorn in het oog. ‘Het salderen is 
voor woningcorporaties een cruciaal 
instrument om de businesscase voor 
zonnestroom sluitend te krijgen. Een 
alternatief is de Regeling Vermindering 
Verhuurderheffi  ng Verduurzaming (RVV 
Verduurzaming).’
De RVV Verduurzaming is geen subsidie, 
maar een fi scale stimuleringsregeling. Een 
belangrijke voorwaarde om voor de rege-
ling in aanmerking te komen, is dat de 
woningen energetisch verbeterd worden 
met ten minste 3 labelstappen    
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naar minimaal energielabel B. ‘In de 
praktijk ligt de lat dus zó hoog dat het 
plaatsen van zonnepanelen alleen nooit 
genoeg is om in aanmerking te komen 
voor de regeling. En dat terwijl zonne-
panelen verreweg de meest zichtbare 
en haalbare duurzame maatregel is voor 
woningcorporaties. Bovendien is het de 
manier om draagvlak voor de energie-
transitie te krijgen onder kwetsbare 
huishoudens. Het budget van de RVV 
is verder zo klein, dat de regeling tot en 
met 2021 is uitgeput. Wij stellen voor 
om de regeling fl ink op de schop te 
nemen, om te beginnen door het struc-
turele budget per direct op te trekken 
van 100 naar 300 miljoen euro per jaar. 
Uitbreiding en versoepeling biedt de 
enige realistische kans om het momen-
tum van zonnestroom op huurhuizen 
vast te houden.’

Het juiste aanbod
Waar de afbouw van de salderingsrege-
ling voor woningcorporaties een doorn in 
het oog is, is dit voor consumenten met 
een koopwoning veel minder het geval. 
Anders en Slaghekke hebben zelfs de 
verwachting dat het aantal woningen 
met zonnepanelen in Nederland in de 
periode tot en met 2023 zal verdubbelen. 
Anders: ‘Dit betekent dat je als bedrijf 
ontzettend snel moet schakelen om voor 
de consument voortdurend het juiste 
aanbod te hebben. In de komende jaren 
zullen laadpunten voor elektrische auto’s 
bijvoorbeeld massaal in het straatbeeld 
verschijnen. In de publieke ruimte, maar 
juist ook bij consumenten thuis. Met ons 
aanbod van producten en diensten willen 
wij zorgen dat zoveel mogelijk consumen-

ten gebruikmaken van zonnestroom om 
hun elektrische auto duurzaam te laden.’
‘En dat is slechts één voorbeeld van hoe 
Sungevity zich voortdurend aanpast aan 
de omgeving en heel scherp focust op 
een strakke operatie’, vult Slaghekke aan. 
‘Vergelijk het met een raket die de maan 
wil bereiken. Als die bij de lancering 3 of 
4 graden uit koers raakt, lijkt dat weinig. 
Maar uiteindelijk mist hij de maan met 
honderden kilometers, terwijl de afwijking 
in het begin niet zo heel groot leek.’

Coronacrisis
Een van de grote veranderingen die ook 
Sungevity heeft geraakt in de eerste 
helft van 2020 is de coronacrisis. ‘Tot 
op heden heeft de uitbraak van het virus 
gelukkig minder impact gehad op onze 
verkopen dan we aanvankelijk verwacht 
hadden’, stelt Anders vast. ‘Maar in België 
heeft het installatiewerk bijvoorbeeld wel 
achterstand opgelopen door AREI-keur-
ders die hun werk stillegden. Hierdoor 
kon de opleverkeuring van nieuwe pv-
installaties niet plaatsvinden.’
Inmiddels draait Sungevity volgens 
Slaghekke zowel in Nederland als België 
weer op volle toeren en zal er over het 
jaar heen gezien slechts sprake zijn van 
enkele procenten omzetverlies. ‘Boven-
dien is het vooruitzicht voor de komende 
zomerperiode goed. Wel blijft, net als 
voor meerdere sectoren, de vraag of de 
voorspelde economische crisis uiteinde-
lijk ook zijn weerslag zal hebben op de 
zonne-energiesector.’

Preferred installatiepartners
Bij het plaatsen van zonnepanelen op 
koop- en huurwoningen maakt Sungevity 

overigens gebruik van externe monta-
gebedrijven. ‘We werken met preferred 
installatiepartners’, duidt Slaghekke. ‘Die 
selecteren we en leiden we op, zodat ze 
volgens de relevante normen en certifi ce-
ring zonnepanelen monteren.’
De uitvoerders van Sungevity voeren 
daarbij met grote regelmaat onaangekon-
digde inspecties uit, zodat de installa-
tiekwaliteit geborgd wordt. ‘Daarbij kijken 
we ook naar aspecten als veilig werken’, 
stelt Anders. ‘En de schaarse incidenten 
die er zijn, worden direct met al onze 
installatiepartners gedeeld om ervan te 
leren. Het installeren van zonnepanelen 
moet immers goed én veilig gebeuren.’

Dromen…
En over 5 jaar? ‘Als ik droom, heb ik 
geen baan meer omdat alle daken vol 
met zonnepanelen liggen’, lacht Anders. 
‘Maar dat zal niet de realiteit zijn. Niet 
voor niets zijn we de voorbije jaren 
diverse revoluties begonnen; van de 
Schooldakrevolutie tot de Bajesdakre-
volutie en de Huurdakrevolutie. We wil-
len de energietransitie versnellen. Over 
5 jaar zal blijken dat zonne-energie voor 
veel mensen het startpunt is geweest 
om duurzamer te leven. De elektrische 
auto en een thuisbatterij voor de opslag 
van zonnestroom zijn te zijner tijd het 
nieuwe normaal.’
Slaghekke besluit: ‘Dit betekent dat wij 
consumenten gaan helpen het zelfver-
bruik van de zonnestroom te maxima-
liseren met energieopslagsystemen of 
door op het juiste moment de elektrische 
auto op te laden of de wasmachine aan 
te zetten. En de groei? In 2025 willen we 
3 keer zo groot zijn als vandaag…’

De journey van Sungevity

De geschiedenis van Sungevity gaat terug tot het jaar 2012. Toen richtte Roebyem 
Anders Zonline op, dat sinds 2014 onder de naam Sungevity opereert. In 2017 werd 
Sungevity overgenomen door ENGIE en opereert het als zelfstandige divisie onder de 
vlag van de multinational.

Anno 2020 is het gedachtegoed van dag één nog altijd intact: maak het voor consu-
menten zo gemakkelijk en leuk mogelijk om over te stappen op zonnestroom. ‘In 2012 
verkochten we zonnepanelen bij mensen thuis aan de koffietafel met een rekensom op 
de achterkant van een bierviltje’, memoreert oprichtster Roebyem Anders. ‘Hoe anders 
is dat vandaag de dag. Na pionierswerk en een bizarre rit in de solar coaster is het ons 
gelukt om de consument in 3 muisklikken een offerte voor zonnepanelen te laten aan-
vragen. We hebben niet alleen ontwerpsoftware geïntroduceerd, maar ook een volledig 
ontzorgingsconcept ontwikkeld om zonnepanelen op afstand te verkopen. Die eenvoud 
vormt nog altijd de basis voor ons huidige succes en ons Big Hairy Audacious Goal 
(BHAG): 5 miljoen mensen laten leven op ‘sunshine’ in 2030.’
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Meer dan twee derde van de 30 Neder-
landse regio’s die een Regionale Ener-
giestrategie (RES) moeten maken, heb-
ben hun (voorlopige) concept-RES klaar. 
Vanaf 1 oktober – wanneer de deadline is 
voor het inleveren van de concept-RES’en 
– gaat het Planbureau voor de Leefom-
geving (PBL) de verschillende voorstellen 
bestuderen. De PBL-analyses komen 
op uiterlijk 1 februari 2021 beschikbaar, 
waarna de 30 regio’s uiterlijk op 1 juli 
2021 hun RES 1.0 klaar moeten hebben. 

Technologie omarmd
De doelen die worden vastgelegd in de 
30 RES’en zijn onderdeel van de totale 
Nederlandse ambitie op het gebied van 
duurzame energie: het opwekken van 35 
terawattuur hernieuwbare energie op land 
– én dak – in 2030. Wie alle cijfers van 
de verschillende concept-RES’en optelt 
(red. zie landkaart), ziet dat de doelstel-
ling qua ambitie ruimschoots gehaald 
wordt. ‘Het is mooi om te zien dat zelfs nu 
nog niet alle 30 regio’s een concept-RES 
hebben opgeleverd, het gezamenlijke 
doel overboden is. Dat is ook wat we als 
zonne-energiesector willen, want je moet 
altijd rekening houden met het feit dat 
een deel van de initiële projectplannen de 
eindstreep niet haalt.’ 
‘De rode draad in de concept-RES’en 
is de enorme hoeveelheid liefde voor 
onze sector; zonne-energie is omarmd 
als technologie’, vervolgt Veenstra. ‘Wat 
verder opvalt, is dat de regio’s zoveel 
mogelijk sturen op toepassing van de 
landelijke zonneladder.’

Wet milieubeheer
Toch zijn er volgens Veenstra ook enkele 
zorgpunten. ‘De ambitie voor zon-op-
dak is bijvoorbeeld wel heel hoog. Als 
je 70 procent van de bedrijfsdaken met 
zonnepanelen wilt bedekken, dan rijst de 
vraag of dat wel haalbaar is in de periode 

Holland Solar: 

‘Zonne-energie is het lievelingetje 
van de Regionale Energiestrategie’

Achterover leunen vanuit de ‘luie’ stoel is er voor de zonne-energiesector weliswaar nog niet bij, 
maar de concept Regionale Energiestrategieën van de 30 Nederlandse regio’s laten een voor 

zonne-energie overwegend positief beeld zien. ‘Zonne-energie is het lievelingetje van de Regionale 
Energiestrategie’, stelt Amelie Veenstra, directeur beleid van brancheorganisatie Holland Solar.

tot 2030. De bottleneck is het gebrek aan 
instrumentarium voor gemeenten om de 
plaatsing van zonnepanelen op bedrijfs-
daken af te dwingen. Het is maar zeer de 
vraag of die dwang er komt.’
Minister Ollongren heeft in het kader 
van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 
aangekondigd gemeenten via het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) de 
mogelijkheid te willen geven om zonne-
panelen op daken van nieuwe distributie-
centra te verplichten. ‘Maar nieuwbouw 
is slechts een klein percentage van de 
Nederlandse gebouwen’, stelt Veenstra. 
‘Je moet ook instrumenten creëren om 
zonnepanelen in de bestaande bouw te 
verplichten. Daarbij valt bijvoorbeeld te 
denken aan de Wet milieubeheer. Mits 
zonnepanelen straks een terugverdien-
tijd van maximaal 5 jaar kennen, kan de 
minister ze voor het mkb via deze wet 
verplichten. Dit is voorlopig nog niet 
haalbaar. Kiest het kabinet voor die route, 
dan moet men ook de handhaving borgen 
en ondernemers ontzorgen en faciliteren 
bij de aanleg van zonnepanelen. Al met al 
is dat niet een traject dat van vandaag op 
morgen geregeld is.’

Zonneladder
Het bewandelen van het pad van ‘ver-
plichten’ is volgens Veenstra waarschijn-
lijk ook geen noodzaak. ‘Vanwege de 
toenemende populariteit van zonnepa-
nelen bij burgers en bedrijven, ligt het 
in de lijn der verwachting dat het doel 
van 35 terawattuur in 2030 sowieso 
gehaald gaat worden. De zekerheid die 
consumenten hebben nu de afbouw van 
de salderingsregeling nagenoeg rond is 
en de Stimuleringsregeling Duurzame 
Energieproductie (SDE++) dragen daar in 
positieve zin aan bij.’
Nog niet genoemd is de postcoderoos-
regeling die per 2021 vervangen wordt 
door een subsidieregeling. ‘Logischer-

wijs is dat het lievelingetje van ge-
meenten om de lokale participatie van 
zonneweiden te regelen. Als sector gaan 
en móeten we daar volop mee aan de 
slag.’ Wel noemt Veenstra een zorgpunt 
bij zon-op-landprojecten: het mobilise-
ren van organisaties die grote parkeer-
terreinen, geluidschermen of braaklig-
gende stukken land beheren. ‘Het is niet 
vanzelfsprekend dat alle zoekgebieden 
en andere kansrijke locaties die in de 
concept-RES’en zijn aangewezen, 
straks ook daadwerkelijk geschikt zijn 
voor zon-op-landprojecten. Om een 
voorbeeld te noemen: niet iedere oksel 
van een snelweg zal geschikt zijn voor 
een zonnepark. Net zoals dat geldt voor 
duurdere stukken braakliggend indus-
trieterrein. In sommige gevallen kun je de 
businesscase simpelweg niet rond reke-
nen. De vraagstukken rond kleinschalig-
heid en versnippering die natuurlijkerwijs 
voortvloeien uit het gevraagde draagvlak 
in de concept-RES’en gaan we in de ko-
mende periode gezamenlijk proberen te 
beantwoorden. Het is voor ons evident 
dat er ook zonneparken op Nederlandse 
landbouwgrond nodig zijn om ambities 
met het gewenste tempo te halen. Dit 
kan dus ook prima met winst voor natuur 
en baten voor agrariër en omgeving. 
Na exploitatie kan de grond weer voor 
landbouw ingezet worden.’

Zonnewarmte later aan de beurt
Criticasters die stellen dat zonnewarmte 
te weinig aandacht krijgt in de concept-
RES’en praten volgens Veenstra voor 
hun beurt. ‘Niet de Regionale Struc-
tuur Warmte (RSW) – die onderdeel is 
van iedere RES – maar de Transitievisie 
Warmte en de warmteplannen die iedere 
gemeente moet maken, is voor zonne-
warmte van essentieel belang. Natuurlijk 
kijken we wel mee of zonnewarmte als 
bovenlokale warmtebron gezien wordt 

in de concept-RES’en, maar de echte 
kansen voor zonnewarmte komen pas 
later aan de beurt. Immers, de ruim 
355 Nederlandse gemeenten hoeven 
de transitievisies pas eind 2021 klaar te 
hebben. En voor Holland Solar staat het 
onomwonden vast dat zonnewarmte een 
belangrijke rol gaat spelen in de warmte-
transitie op wijkniveau en dus in de Tran-
sitievisies Warmte van gemeenten en de 
opvolgende warmteplannen per wijk.’
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De 30 RES Regio’s

Regio Achterhoek
Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montfer-
land, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk

Regio Alblasserwaard
Gorinchem, Molenlanden

Regio Arnhem Nijmegen
Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, 
Duiven, Heumen, Lingewaard, Nijmegen, Overbetuwe, 
Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen, 
Zevenaar

Regio Amersfoort
Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, 
Soest, Woudenberg

Regio Drechtsteden
Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, 
Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, 
Zwijndrecht

Regio Drenthe
Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, 
De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-
Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld

Regio Flevoland
Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, 
Zeewolde

Regio Foodvalley
Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scher-
penzeel, Veenendaal, Wageningen

Regio Friesland
Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, De Fryske 
Marren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, 
Noordeast-Fryslân, Ooststellingwerf, Opsterland, 
Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest Fryslân, 
Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke, 
Weststellingwerf

Regio Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee

Regio Hart van Brabant
Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, 
Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk

Regio Groningen
Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, 
Groningen, Grootegast, Het Hogeland, Leek, 
Loppersum, Marum, Midden-Groningen, Oldambt, 
Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerwolde, Wester-
kwartier, Winsum, Zuidhorn

Regio Holland Rijnland
Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, 
Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, 
Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, 
Zoeterwoude

Regio Hoeksche Waard
Hoeksche Waard

Regio Midden-Holland
Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, 
Waddinxveen, Zuidplas

Regio Noord-Holland Zuid
Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, 
Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Diemen, Edam-Vo-
lendam, Gooise Meren, Haarlem, Haarlemmermeer, 
Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Lands-
meer, Laren, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, 
Uithoorn, Velsen, Waterland, Weesp, Wijdemeren, 
Wormerland, Zaanstad, Zandvoort

Metropoolregio Eindhoven
Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, 
Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, 
Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen; Gerwen 
en Nederwetten, Oirschot, Reusel-De Mierden, 
Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, 
Waalre

Regio Noord-Holland Noord
Alkmaar, Bergen (NH.), Castricum, Den Helder, Drech-
terland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands 
Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, 
Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel, Uitgeest

Regio Noord- en Midden Limburg
Beesel, Bergen (L.), Echt-Susteren, Gennep, Horst 
aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, 
Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, 
Venlo, Venray, Weert

Regio Noordoost Brabant
Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, 
Haaren, Landerd, Meijerijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, 
s-Hertogenbosch, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, 
Uden, Vught

Regio Noord-Veluwe
Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Olde-
broek, Putten

Regio Fruitdelta Rivierenland 
Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, 
West Betuwe, West Maas en Waal, Zaltbommel

Regio Rotterdam-Den Haag
Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den 
IJssel, Delft, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, 
Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, 
Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, 
Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, s-Graven-
hage, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, 
Zoetermeer

Cleantech Regio
Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst, 
Zutphen

Regio Twente
Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, 
Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Olden-
zaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden

Regio U16
Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, 
Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse 
Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, 
Wijk bij Duurstede, Woerden, Zeist

Regio West-Brabant
Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op 
Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, 
Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, 
Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert

Regio West-Overijssel
Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, 
Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwarte-
waterland, Zwolle

Regio Zeeland
Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Be-
veland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, 
Terneuzen, Tholen, Veere, Vlissingen

Regio Zuid-Limburg
Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, 
Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maas-
tricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, 
Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal

IJsselmeergebied
Het IJsselmeergebied is toebedeeld aan 
omliggende gemeenten dus regio’s. Zie de 
gemeentegrenzen in het IJsselmeergebied via 
www.imergis.nl/map/2019/2019-NL-Gemeenten-
basis-2500px.png

ZEELAND
Bod: 3,055 terawattuur
Zon: 0,970 terawattuur

TWENTE
Bod: 1,500 terawattuur
Zon: ≥0,767 terawattuur

NOORD-VELUWE
Bod: 0,500 terawattuur
Zon: ≥0,230 terawattuur

AMERSFOORT
Bod: 0,500 terawattuur
Zon: ≥0,170 terawattuur

ARNHEM-NIJMEGEN
Bod: 1,680 terawattuur
Zon: 1,480 terawattuur

CLEANTECHREGIO
Bod: 1,230 terawattuur
Zon: 0,780 terawattuur

DRENTHE
Bod: 3,455 terawattuur
Zon: 2,077 terawattuur

FLEVOLAND
Bod: 4,760 terawattuur
Zon: 0,970 terawattuur

FOODVALLEY
Bod: 0,750 terawattuur
Zon: ≥0,400 terawattuur

FRIESLAND
Bod: 2,310 terawattuur
Zon: 0,490 terawattuur

RIVIERENLAND
Bod: 0,632 terawattuur
Zon:0,170 terawattuur

GRONINGEN
Bod: 5,700 terawattuur
Zon: 3,000 terawattuur

HOEKSCHE WAARD
Bod: 0,376 terawattuur
Zon: ≥0,041 terawattuur

HOLLAND RIJNLAND
Bod: 1,140 terawattuur
Zon: 0,690 terawattuur

EINDHOVEN
Bod: 2,000 terawattuur
Zon: nader te bepalen

NOORD-HOLLAND NOORD 
Bod: 4,200 terawattuur
Zon: 1,489 terawattuur

NOORDOOST-BRABANT
Bod: 1,500 terawattuur
Zon: ≥0,800 terawattuur

ROTTERDAM DEN HAAG
Bod: ≥2,800 terawattuur
Zon: ≥1,000 terawattuur

WEST-OVERIJSSEL
Bod: 1,607 terawattuur
Zon: 0,929 terawattuur

UTRECHT
Bod: 1,800 terawattuur
Zon: ≥0,500 terawattuur

GOEREE-OVERFLAKKEE
Bod: 0,752 terawattuur
Zon: 0,113 terawattuur

NOORD-HOLLAND ZUID
Bod: 2,700 terawattuur
Zon: ≥1,710 terawattuur

WEST-BRABANT
Bod: 2,200 terawattuur
Zon: ≥0,800 terawattuur

ACHTERHOEK

ALBLASSERWAARD

NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG
Bod: 1,200 terawattuur
Zon: ≥0,600 terawattuur

DRECHTSTEDEN

ZUID-LIMBURG

HART VAN BRABANT
Bod: 1,000 terawattuur
Zon: ≥0,490 terawattuur

MIDDEN-HOLLAND
Bod: 0,43 terawattuur
Zon: nader te bepalen
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Het aantal drijvende zonneparken schiet in Nederland als 
paddenstoelen uit ‘het water’. Met de opmars rijst ook de 
vraag wat de impact van zonnepanelen op het water en de 
ecologie is. Met het meetadvies ‘Zon op water en ecologie’ 
presenteert Deltares een instrument om nationaal onderzoek 
naar drijvende zonneparken te structuren.

Deltares ontwikkelt meetadvies ‘Zon op water en ecologie’:

‘De negatieve óf positieve 
impact van drijvende 
zonneparken op de fl ora 
en fauna is onbekend’

In opdracht van TKI Urban Energy en 
onder de vlag van het nationaal con-
sortium Zon op Water – een samenwer-
kingsverband van meer dan 35 partijen in 
Nederland – heeft Deltares de afgelopen 
periode gewerkt aan het opstellen van het 
meetadvies. Het document is een logisch 
vervolg van de handreiking die de Stich-
ting Toegepast Onderzoek Waterbeheer 
(Stowa) samen met Rijkswaterstaat vorig 
jaar opstelde voor het vergunnen van 
drijvende zonneparken. ‘Die handreiking 
was een eerste aanzet om naar de impact 
van zonnepanelen op de waterkwaliteit en 
ecologie te kijken’, duidt Miguel Dionisio 
Pires. ‘Tegelijkertijd kwam de wens naar 
voren om een soort meetprotocol op te 
stellen om praktijkkennis te verwerven en 
aannames in het veld te verifi ëren. Het 
meetadvies helpt de zonne-energiesector 
en overheden om meer inzicht te krijgen 
in de eff ecten van zonnepanelen op de 
waterkwaliteit, biodiversiteit en natuur in 
het algemeen.’ 

Invloed niet bekend
‘Wij spreken overigens doelbewust niet 
van een meetprotocol, maar van een 
meetadvies’, vult Deltares-onderzoeker 
Sibren Loos aan. ‘Een protocol sug-
gereert dat je je aan alle zaken die in 
het document opgenomen staan, moet 
houden. Dat is op dit moment nog niet 
het geval. Het advies is een eerste stap 
richting een protocol.’
‘We weten nu simpelweg nog niet wat 
drijvende zonneparken doen met de 
ecologie in zoetwaterlichamen zoals de 
macrofauna; alle ongewervelde dieren die 
op en in de bodem leven’, vervolgt Dioni-
sio Pires. ‘Het is ook niet duidelijk welke 
invloed zonnepanelen hebben op de che-
mie in de bodem, maar ook op de chemie 
van het water. Van vissen weten we wel 
dat ze graag onder schaduwplekken gaan 
zitten en daar grote scholen vormen, 
maar we willen ook weten of dat een 
positieve invloed heeft op de reproductie. 
Een andere diersoort waarop drijvende 
zonnepanelen mogelijk van invloed zijn, 
zijn vleermuizen. Deze bedreigde dier-
soorten gebruiken verschillende objecten 
in het veld voor hun oriëntatie tijdens het 
vliegen. Wellicht heeft een drijvend zon-
nepark daar invloed op.’
Loos vult aan: ‘Belangrijk om te be-
seff en, is dat voor al deze zaken niet 
bekend is of drijvende zonneparken een 
positieve of negatieve invloed hebben. 
Je kunt dus niet zeggen of de water-
kwaliteit en de fl ora en fauna door een 
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drijvend zonnepark beter of slechter wor-
den. De beperkt beschikbare literatuur 
suggereert dat drijvende zonneparken 
bijvoorbeeld zorgen voor minder overlast 
van blauwalgen. De balans kan dus ook 
zomaar positief uitslaan.’

Monitoringsprogramma
In het meetadvies zijn de projectindicato-
ren geïdentifi ceerd waarmee kan worden 
bepaald wat de ecologische impact van 
een drijvend zonnepark is op de biodi-
versiteit en waterkwaliteit. Aan de hand 
van deze indicatoren willen de betrokken 
partijen een (wetenschappelijk) ecolo-
gisch monitoringsprogramma opzetten. 
Zo moet uiteindelijk voldoende kennis 
opgebouwd worden om richtlijnen te 
ontwikkelen waar drijvende zonneparken 
aan moeten voldoen om een negatieve 
impact te minimaliseren en een positieve 
impact te kunnen maximaliseren. Deze 
richtlijnen worden te zijner tijd gebruikt 
bij het afgeven van een vergunning voor 
een drijvend zonnepark. Bij het verwerken 
van deze richtlijnen in een vergunbaar-

heidskader wordt gebruikgemaakt van de 
eerdergenoemde handreiking die STOWA 
vorig jaar liet opstellen. 

Voortschrijdend inzicht
‘Overigens is het meetadvies een levend 
document dat van tijd tot tijd met voort-
schrijdend inzicht bijgewerkt wordt’, 
vervolgt Dionisio Pires. ‘Dat hoeft niet 
jaarlijks, maar een keer per 2 à 3 jaar, 
afhankelijk van de hoeveelheid nieuwe 
projecten en inzichten.’
Doordat er nog veel kennishiaten zijn, ziet 
Dionisio Pires aarzeling ten aanzien van 
drijvende zonneparken bij de verschil-
lende overheden. ‘Waterbeheerders wor-
stelen met het verstrekken van vergunnin-
gen, omdat ze simpelweg de impact van 
de drijvende zonneparken niet kennen. 
Waterbeheerders kunnen dit meetadvies 
dan ook gebruiken om een vinger aan de 
pols te houden na vergunning van een 
drijvend zonnepark. Als het drijvende 
zonnepark dan negatieve gevolgen blijkt 
te hebben, dan kan men besluiten het 
project af te schalen of te mitigeren.’

Wij zijn verhuisd, komt u ook langs? 

VDH Solar Groothandel B.V.
Finlandlaan 1  
2391 PV Hazerswoude-Dorp (NL) 
T:  +31 (0) 172 23 59 90 
@: info@vdh-solar.nl 
www.vdh-solar.nl

www.vdh-solar-klantportal.nl

• Persoonlijk advies van specialisten

• Uitsluitend A-merken op voorraad 
 

• 24/7 online bestelgemak

Zoekt u kabels en connectoren voor uw solarproject? 

SOLARFLEX is al jaren dé vertrouwde kabel voor het aansluiten 
van zonnepanelen. Wij leveren uitstekende kwaliteit voor een 
goede prijs. HELUKABEL is tevens uw partner voor de bekabeling 
van windmolens en e-mobility laadstations. 

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden of download onze speciale 
brochures via onze website. 

HELUKABEL, connected by quality

HELUKABEL® B.V. • info@helukabel.nl • 0495-499 049 • Budel • helukabel.nl
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Over de afgelopen jaren zijn de kosten 
van kristallijn siliciumzonnepanelen 
sterk gedaald. Daarmee weegt de prijs 
van de rest van de componenten steeds 
zwaarder in de totale prijs. Daarom 
wordt de concurrentieslag in de pv-
industrie niet alleen uitgevochten in het 
verbeteren van zonnecellen, maar van 
het balance-of-system (bos). De meest 
eff ectieve manier om dat te doen is, 
gebruikmaken van een bifacial systeem, 
omdat dat het licht aan beide zijden 
van de zonnepanelen kan omzetten en 
daarmee de energieopbrengst tot wel 
30 procent kan vergroten. Ziedaar de 
kern van het TKI-project Saturnia dat nu 
ruim een jaar onderweg is.

Bouwstenen
Het Saturnia-consortium, dat onder-
steund wordt met een subsidie van onge-
veer 1 miljoen euro bestaat uit Levitech, 
Morphotonics, Tempress, TU Delft, TU 
Eindhoven en TNO. Deze bedrijven en 
kennisinstituten streven naar een signifi -
cante effi  ciëntieslag op celniveau en een 
hoge opbrengstverbetering op module-
niveau. Dat moet worden bereikt door de 
best mogelijke bouwstenen voor bifaciale 
zonnecellen en door interconnectie te 
integreren in een nieuw zonnepaneel.
Agnes Mewe, onderzoeker en pro-
grammaleider van het onderzoek naar 
kristallijn siliciumzonnecellen bij de 
afdeling Solar Energy binnen TNO 
EnergieTransitie, en projectleider van 
Saturnia: ‘We maken daarbij gebruik van 
interdigitated backcontactcellen, waarbij 
zowel de “plus”- als “min”-contacten 
aan de achterkant van de zonnecel zit-
ten. Hier doen TNO en de Technische 
Universiteiten in Eindhoven en Delft al 
jaren onderzoek naar vanwege hun hoge 
rendement – de beste ibc-cel wereldwijd 
heeft al een rendement van tegen de 27 
procent. Om tot een maximale zonne-
celopbrengst te komen, combineren we 

Saturnia ontwikkelt volgende generatie bifaciale ibc-zonnepanelen

‘Grote stap in energieopbrengst en 
maakbaarheid is een gamechanger’

Solar Magazine neemt ieder kwartaal een of meerdere zonne-energiegerelateerde 
projecten uit het Topsectorenbeleid onder de loep. Ditmaal Saturnia, waarbinnen diverse 

kennisinstituten en bedrijven onder andere werken aan vernieuwende interdigitated 
backcontact oftewel IBC-cellen en pv-modules.

de zonnecellen met de hoogst mogelijke 
effi  ciëntie met een hoge bifacialiteit, door 
het toepassen van transparante, stabiele 
gepassiveerde contacten gebaseerd 
op polykristallijn silicium. Daarnaast 
onderzoeken we hoe de energieop-
brengst verder kan worden verhoogd in 
de module. We ontwikkelen een nieuw 
interconnectieproces, waarbij de elektri-
sche geleiders direct worden ingebed op 
een transparante laag aan de achterzijde 
van het zonnepaneel. De transparante 
laag, die tussen de zonnecel en het glas 
zit, wordt gepatroneerd door middel 
van een imprint-proces - een van de 
expertisegebieden van Morphotonics. 
Deze patronen kunnen heel smal en 
hoog gemaakt worden, zodat je weinig 
metaalbedekking hebt, maar wel goede 
geleiding krijgt. Hierdoor hebben we 
weinig weerstandsverliezen in het zon-
nepaneel. En omdat er meer licht op de 
achterkant van het paneel binnenkomt, 
levert dit nog meer elektriciteit op.’

Grote stap
Saturnia moet 2 proof-of-conceptdevices 

opleveren: een ibc-zonnecel met trans-
parante polykristallijn siliciumgebaseerde 
contacten en een bifacial pv-module met 
deze zonnecellen op basis van het nieuwe 
interconnectieconcept. Met nog bijna 1 
jaar te gaan is het consortium goed op 
stoom, zo geeft Mewe aan.
‘Daarmee hebben we het over een veel-
belovende innovatie. Het ziet ernaar uit 
dat we met onze technologie procenten 
winst kunnen boeken ten opzichte van 
de energieopbrengst van de huidige zon-
nepanelen. We zien een grote toekomst 
in het gebruik van transparante, passive-
rende contacten in zonnepanelen, en we 
verwachten dat die nieuwe zonnepanelen 
straks ook kosteneffi  ciënt te produceren 
zijn, door verbeteringen in de machines. 
Dat is echt een grote stap; het zou de 
“the next big thing” kunnen zijn. Dat biedt 
een mooi perspectief voor de machi-
nebouwers met wie we samenwerken. 
Maar je kunt ook groter denken. Wellicht 
faciliteren we met onze ontwikkelingen de 
terugkeer van de productie van zonnepa-
nelen in Europa. En die wens klinkt steeds 
luider binnen de sector en de politiek.’



Solesta maakt doorstart met volledig nieuw team

‘In 2021 willen we de eerste 
1.500 zonneboilers plaatsen’
Wat eens een grote Nederlandse belofte was op het gebied 
van de fabricage, verkoop en installatie van zonneboilers 
– Solesta – moest begin dit jaar faillissement aanvragen. 
Inmiddels is de doorstart echter een feit. 2 investeerders 

waaronder Bob de Jong – onder andere het technische brein 
binnen het team – namen het intellectueel eigendom, de 

inventaris, naam en voorraden over. Zij weten zeker dat ze 
het succes dat ooit gloorde alsnog kunnen boeken. Om dat te 
realiseren worden onder andere een signifi cante upgrade van 
de technologie en een wezenlijke professionaliseringsslag in 

de organisatie doorgevoerd.

Het Easy Jet van de zonneboilermarkt. 
Zo omschreef Topfonds Gelderland 
het Nijmeegse Solesta, toen het 3 jaar 
geleden bekendmaakte dat het met een 
fi nanciële injectie van 3 miljoen euro 
instapte als investeerder. Die typering 
werd niet voor niets gebruikt. Solesta 
ontwikkelde Silverline. Met dit thermisch 
zonneboilersysteem wilde het bedrijf 
duurzame zonne-energie voor iedereen 
bereikbaar maken, ook voor particulieren 
met een kleine portemonnee.

Omzet
Halverwege februari 2020 werd Solesta 
failliet verklaard. Dat gold ook voor Ein-
delijk Zon, een dochteronderneming die 
zich in thuisregio Nijmegen richtte op de 
installatie van Silverline en zonnepanelen. 
Uit het faillissementsverslag blijkt dat 
Solesta de omzet fl ink zag dalen. Waar 
de omzet in 2018 nog groeide van 1,65 
naar 1,87 miljoen euro, bedroeg die een 
jaar later slechts 666.000 euro. Ondanks 
de marktpotentie die alle stakeholders 
zagen, ging het behoorlijk mis. Hoe kon 
dat gebeuren? 

Rekensommetjes
‘Door de relatief lage prijs in combinatie 
met de Investeringssubsidie Duurzame 
Energie (ISDE) kunnen particulieren de 
zonneboiler van Solesta voordelig aan-
schaff en en – afhankelijk van het warm-
watergebruik – binnen 8 jaar terugverdie-
nen’, aldus De Jong. ‘Woningcorporaties 
kunnen met behulp van het systeem 
en de beschikbare overheidspremies 
goedkoper grotere stappen zetten in ver-
duurzaming van hun vastgoed dan met 
zonnepanelen, zeker in combinatie met 
een warmtepomp voor de verwarming 
van ruimtes… Al die rekensommetjes 
kloppen. Maar dan nog is er onderne-
merschap nodig om een bedrijf tot een 
succes te maken. Dat was er onvoldoen-
de. Het product is prachtig, ontwikkeld 
door innovators met visie. Maar voor het 
runnen van een bedrijf zijn andere kwa-
liteiten nodig, bijvoorbeeld in de sales 
en aftersales. Die ontbraken voor een 
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belangrijk deel. Bovendien was er sprake 
van kinderziekten in het product. Die 
werden veel te lang niet erkend en klach-
ten werden onvoldoende opgevolgd. Al 
die factoren kunnen snel leiden tot een 
negatieve spiraal, zeker als je buiten de 
ontwikkeling en fabricage van je zonne-
boiler ook nog eens andere activiteiten 
onderneemt. Dat is wel gebleken.’ 

Energiedichtheid
De eerste gesprekken van de aandeel-
houders van Solesta met De Jong over 
een doorstart vonden al in januari van dit 
jaar plaats. Feitelijk was het toen al te laat 
om het bedrijf in zijn toenmalige vorm te 
redden. De onderhandelingen gingen na 
het faillissement verder aan de tafel van 
de curator.
De Jong: ‘Wij waren heel erg geïnte-
resseerd. Dat had allereerst te maken 
met de eenvoud van het systeem. Daar 
houden wij van als technici. Het ge-
bruikt alleen water, en geen chemicaliën. 
Daarnaast is het in een halve dag te 
installeren. Het product werkt en wat 
beschermd kan worden is vastgelegd in 
patenten. Daarnaast kan het een fl inke 
impuls geven aan de verduurzaming van 
woningen. Op dit moment ligt de nadruk 

wat dat betreft op het opwekken van 
elektriciteit met behulp van pv. Maar de 
energiedichtheid die wordt vastgelegd 
in een heatpipe collector is per vier-
kante meter 4 keer zo hoog als die van 
een zonnepaneel. Bovendien werkt het 
systeem ook in de winter. Een besparing 
van 50 procent van je kosten op warm 
tapwater is zeker mogelijk, en dat is 
heel veel. Met dit product kunnen we 
dus een mooie bijdrage leveren aan de 
energietransitie. We zijn dan ook blij dat 
de deal is rondgekomen. Uiteindelijk heb-
ben we alleen de naam, het intellectueel 
eigendom en de voorraden overgeno-
men – geen mensen, geen debiteuren en 
ook geen crediteuren. Samen met mijn 
investeringspartners zijn wij voor 100 
procent eigenaar en we bouwen een vol-
ledig nieuw bedrijf.’ 

Van plastic naar rvs
Inmiddels is de vestiging van Solesta 
in Nijmegen gesloten. Er is een nieuw 
productiebedrijf ingericht in de Randstad. 
Ondertussen worden de weeff outen uit 
het verleden hersteld. De doorontwik-
keling van het product, met name in 
de samenstelling en constructie, staat 
daarbij voorop.

‘Er zijn tot op dit moment zo’n 3.500 
systemen van Solesta geïnstalleerd’, 
aldus De Jong. ‘Van een zonneboiler 
krijgt niemand spijt. Door die kinder-
ziekten zijn echter bij een aantal eind-
gebruikers problemen ontstaan. Dat 
zij in het vorige leven van Solesta niet 
konden vertrouwen op een goede after-
sales en service is uiteraard niet goed 
te praten. Wij zetten momenteel de 
laatste stappen in het vervolmaken van 
onze zonneboiler. We werken niet langer 
met een pomp van Chinese herkomst, 
maar van het gerenommeerde Duitse 
merk Grundfos. De plastic aansluitingen 
en slangen worden vervangen door 
roestvrij staal. Lekkages zijn daardoor 
een probleem van het verleden. Ook 
wat betreft de sensoren maken we een 

kwaliteitsslag. Door het vergroten van 
de effi  ciency van de organisatie, onder 
andere de assemblage, zijn we tegelij-
kertijd in staat om tot de goedkoopsten 
in de markt te blijven behoren.’

Volgende generatie
Voor de klanten met een zonneboiler 
die niet goed werkt, komt het nieuwe 
Solesta met een oplossing, zo on-
derstreept De Jong. Het betreft een 
aanbieding voor een upgrade van het 
systeem met nieuwe componenten. 
Ook zal het zich na deze zomer vol gaan 
richten op de verkoop aan woning-
bouwverenigingen. 
‘Een zonneboiler is voor deze doelgroep 
laaghangend fruit als ze de kosten en 
baten afwegen bij het verduurzamen 

van hun woningen, en gezien hun wil 
en wettelijke plicht om dat ook daad-
werkelijk te doen. Dat de opdrachten uit 
die markt niet loskwamen, had ook te 
maken met een gebrek aan focus. Het 
bedrijf was naast fabrikant feitelijk ook 
een installatiebedrijf. Wij kiezen echter 
voor een eenduidige propositie, een 
toekomst als ontwikkelaar en producent 
die uitsluitend aan installateurs levert. 
Zo blijft iedereen bij zijn leest en snijdt 
het mes aan 2 kanten. Daarbij geven we 
vol gas. In 2021 willen we 1.500 syste-
men afzetten, over 3 jaar moeten het er 
voor de Nederlandse markt 7.500 per 
jaar zijn. Ondertussen werken we door 
aan de volgende generatie, en streven 
daarbij bijvoorbeeld naar een volledig 
recyclebaar product.’

Het Solesta-systeem bestaat uit 
een zonnecollector met meerdere 
vacuümbuizen, een compact 
kunststof vat dat 100 liter water 
bevat en goed is voor het leveren 
van zo’n 250 liter douchewater. 
Deze wordt gecombineerd met een 
intelligente pomp die communiceert 
met een app die de gebruiker inzicht 
geeft in het systeem.



SOLAR MAGAZINE | juni 2020 51

Brand bij PV-installaties is te voorkomen!
Conduct biedt passende producten die bijdragen aan brandveiligheid bij PV-

installaties. Op basis van onze kennis en door het gebruik van de juiste producten,
bieden onze relaties bij de aanleg en beveiliging van PV-installaties de hoogst

haalbare betrouwbaarheid en kwaliteit.

Al onze producten zijn verkrijgbaar via de landelijk dekkende solar en ET-groothandels.

Conduct Technical Solutions BV▪Aalborg 4▪2993 LP Barendrecht
+31 (0)18 053 11 20▪info@conduct.nl▪www.conduct.nl

t +31(0)73 684 0834
e info@natec.nl
i www.natec.nl

Graaf van Solmsweg 50-T
5222 BP ‘s-Hertogenbosch
Nederland

   portrait en landscape

   100% waterdicht

   lichtgewicht

   flexibel in paneelkeuze en opstelling

   het meest kostenefficiënte in-dak systeem

GSE in-dak 
montagesysteem 
dé uitblinker op esthetisch vlak

www.natec.nl

European BIPV Leader

In 2009 werden de eerste resultaten van 
een perovskietzonnecel gepubliceerd. 
Bij Solliance wordt er nu 6 jaar onder-
zoek naar gedaan. Daarbij heeft het 
onderzoeksinstituut dat zich focust op 
de solar technologie van morgen fl inke 
vooruitgang geboekt. Zo realiseerde 
het onlangs een power conversie-effi  -
ciëntie van 16 procent bij productie van 
fl exibele zonnecellen op een roll-to-roll 
pilotproductielijn in Eindhoven.

Gunstig
‘De meest gangbare siliciumzonnecel-
len worden bewerkt in een sheet-to-
sheetproces’, vertelt Sjoerd Veenstra, 
programmamanager perovskietzon-
necellen bij Solliance. ‘De siliciumlaag 
is relatief dik, gemiddeld ongeveer 150 
micron. Wij kunnen met behulp van 
een roll-to-rollproces perovskietzon-
necellen die 150 keer dunner zijn op 
een substraat leggen. Je bespaart dus 
ontzettend veel op materiaal. Het pro-
ductieproces is bovendien snel, fl exibel 
en kan bij lage temperatuur uitgevoerd 
worden. Een aantal van deze voordelen 
gelden ook voor andere pv-technologie-
en. Maar onder de streep is bij perovs-
kiet de combinatie van lage kosten en 
hoog rendement het meest gunstig. Wij 
zien het dan ook als de dunnefi lmtech-
nologie van de toekomst.’

Slot die-proces
In het PV PRESS-consortium komen 
diverse hightechmaakbedrijven en ken-
nisinstituten bij elkaar: VDL ETG, Maan 
Group, TU/e, IMEC en TNO. Binnen het 
TKI-project streven ze naar de demon-
stratie van een roll-to-rollproductiepro-
ces voor perovskietzonnepanelen met 
een effi  ciëntie van 15 procent. 
Veenstra: ‘Een perovskietzonnecel is 

PV PRESS brengt perovskietzonnepanelen stap dichterbij:

‘We werken aan een 
mogelijke revolutie’
Solar Magazine neemt ieder kwartaal een of meerdere 
zonne-energiegerelateerde projecten uit het Topsectoren-
beleid onder de loep. Ditmaal PV PRESS, een high risk, high 
potential-project dat de wereld van de productie van pv op 
zijn kop kan gaan zetten.

een stapeling van lagen. De perovskiet-
laag is ongeveer een halve micron. Deze 
laag ligt tussen een p-type en n-type 
contactlaag van zo’n 50 nanometer. 
Ook deze lagen worden aangebracht 
met een slot die-proces. We lossen de 
materialen op in een vloeistof, gieten 
die over het substraat en laten de laag 
gecontroleerd drogen. Een van de grote 
uitdagingen die we aangaan binnen PV 
PRESS is het optimaliseren van dat pro-
ces, zodat we reproduceerbaar een sta-
biel en consistent hoogwaardig product 
kunnen fabriceren. Dat is met name 
waar de kennis van Maan Group, TU/e 
en imec van pas komt. Daarnaast willen 
we samen met de betrokken maakbe-
drijven – Maan Group en VDL ETG – 
stappen zetten in de industrialisatie van 
slot die-coating, plasmabehandelingen 
en atomic layer deposition. Op onze 
testlijnen kunnen we modules van 30 
centimeter breed produceren. De vraag 

is naar welk formaat we kunnen binnen 
een volwaardig productieproces. 60 
centimeter, 1 meter, 2 meter… Wat is 
realistisch? Hoe snel kan dat dan en 
welke processtappen zijn daar dan voor 
nodig? We ontwikkelen kortom een blue-
print van de fabriekslijn van morgen.’

Factor 40
Gemiddeld heeft een fundamentele 
vernieuwing in de solar branche 20 jaar 
nodig om haar weg van het lab naar de 
markt te vinden. Veenstra denkt echter 
dat het sneller gaat deze keer, ook van-
wege de lessen die al geleerd zijn voor 
andere pv-technologieën die nu toege-
past kunnen worden op deze nieuwe 
technologie. De eerste commerciële 
perovskiet pv-modules kunnen wellicht 
al binnen 2 tot 3 jaar te koop zijn.
‘We werken aan een mogelijke revolu-
tie’, stelt Veenstra. ‘Je kunt straks hele 
fabriekslijnen vervangen. De produc-
tiesnelheid kan signifi cant omhoog; er 
zijn scenario’s die over een factor 40 
spreken. Bovendien zal de energieop-
brengst van perovskiet die van kristallijn 
silicium op termijn kunnen evenaren en 
die van geavanceerde celconcepten 
zoals multi-juncties kunnen overtreff en. 
Daarnaast is de gedachte om het niet 
ver weg, maar juist lokaal te produceren 
zeer reëel. Dunne fi lm kan toegepast 
worden in allerhande geïntegreerde 
toepassingen, dat is ook nodig gezien 
onze energieopgave. Het is dan logisch, 
ook wat betreft de kosten en logistiek, 
om zonnepanelen te fabriceren en op 
maat te maken daar waar ze ingebouwd 
en gebruikt worden.’
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Hans van der Gulik zette in 1999 voet op 
Curaçao en zette er Dynaf op. Zijn bedrijf 
focust zich op het leveren en servicen 
van generatoren, UPS-systemen (red. 
noodstroomvoorzieningen) en IT-dien-
sten voor datacentra. In 2012 stapte het 
ook in de verkoop van zonnepanelen.

Te mooi
‘Ik experimenteerde er al een tijdje mee 
en vond dat leuk’, aldus Van der Gulik. 
‘Bovendien zag ik goede commerciële 
kansen. De energieprijzen zijn hier heel 
erg hoog. Dankzij ons klimaat levert een 
zonne-energiesysteem bovengemiddeld 
op. Er was ook nog eens sprake van een 
mooie regeling, veel te mooi eigenlijk. Je 
hoefde geen belasting over de aanschaf 
te betalen. Wat je aan het stroomnet 
leverde, mocht je weer afnemen tegen 

In de Caraïben schijnt de zon vrijwel altijd. Dat biedt een uitstekende basis voor 
fl orerende zonne-energiebedrijven. Maar wat in theorie geldt, is niet altijd waar in 

de praktijk. Op Curaçao werd begin 2015 een kaalslag van de sector ingezet door het 
plots omgooien van de bestaande salderingsregeling en het invoeren van de zonnetax. 

Die maatregelen werden eind 2018 deels teruggedraaid. Volgens Hans van der Gulik 
leidt dat niet automatisch tot een ‘snel herstel.’ 

Zonnepanelenmarkt op Curaçao klimt niet zomaar uit diep dal:

‘Het vertrouwen is ernstig geschaad 
door een zwalkende overheid’

hetzelfde tarief. Daarmee kwam de 
terugverdientijd al snel op 3 tot 4 jaar 
uit. Zonnepanelen aanschaff en was een 
no-brainer. De vraag was groot en er 
doken heel veel partijen bovenop. Op 
een gegeven moment waren er wel 30 
bedrijven actief.’

Geen inspraak
Op 1 januari 2015 zette de regering van 
Curaçao de saldering op zijn kop. Er 
kwam een vaste vergoeding voor levering 
aan het net: 33 cent per kilowattuur 
(Nederlands-Antilliaanse gulden). Het 
elektriciteitstarief van Aqualectra, het 
enige energiebedrijf op het eiland, was 
op dat moment 66 cent per kilowattuur. 
Daarbovenop moest een eigenaar van 
een zonne-energiesysteem, ook als dat 
voor 2015 was aangeschaft, maandelijks 

belasting gaan betalen; de zogenaamde 
zonnetax. Voor particulieren was dat 16 
gulden per kilowatt per maand, voor be-
drijven het dubbele. Daarmee werd een 
bom onder de markt gelegd.
Van der Gulik: ‘Die maatregel kwam uit 
het niets. Hij werd nog geen 2 maanden 
van tevoren aangekondigd. Van enige 
discussie of inspraak was geen sprake. Ik 
woonde al een tijdje op Curaçao en wist 
hoe de hazen hier lopen. Maar ook voor 
mij was het een verassing. Aqualectra is 
eigendom van de staat en heeft nauwe 
banden met de lokale olieraffi  naderij Isla. 
2 weken na de invoering werd een grote 
aanbesteding uitgeschreven voor zonne-
energiesystemen op onze scholen. Dat 
gaf reden tot heel veel speculeren over 
de achterliggende redenen van het 
nieuwe beleid, ook in de media.    
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Onder de streep weten we echter nog 
steeds niet waarom die maatregelen 
van 2015 werden genomen. In februari 
2016 werd bovendien het terugleverta-
rief wederom verlaagd, naar 33 cent per 
kilowattuur. Niemand wilde meer zon-
nepanelen kopen. Vrijwel ieder zonne-
energiebedrijf trok er op den duur zelf 
de stekker uit of ging failliet. Daarmee 
vervielen ook de garantieregelingen 
voor veel eigenaren van pv-systemen.’

Batterij
Dynaf overleefde de teloorgang van 
de zonne-energiemarkt op Curaçao 
dankzij zijn diversiteit. De andere takken 
van het bedrijf bleven succesvol. Op dit 
moment is het er de enige grote profes-
sionele aanbieder van zonne-energie-
systemen. Na 5 jaar gloort er bovendien 
meer hoop voor de toekomst. Eind 2018 
werd de zonnetax voor particulieren 
en bedrijven gehalveerd naar respec-
tievelijk 8 en 16 gulden per kilowatt 
per maand. Het teruglevertarief wordt 
periodiek aangepast.
‘In het nieuwe systeem rekent de over-
heid met een terugverdientijd van 7 tot 
10 jaar. De vraag is wat het eff ect is’, 
zegt René Spaans, salesmanager solar 
bij Dynaf. ‘Vanwege een onvoorspel-
bare, zwalkende en irrationele over-
heid is het vertrouwen van de markt tot 
een dieptepunt gekelderd. Dat draai je 
niet zomaar terug. Je doet geen grote 
investering voor lange tijd als je niet 
kunt leunen op een consistent fl an-
kerend beleid. Er is op Curaçao ook 
geen sprake van een breedgedragen 
persoonlijke motivatie om te verduur-
zamen, in ieder geval niet zoals in een 
land als Nederland. Wat je hier wel ziet 

– vanuit fi nanciële en andere redenen 
– is een sterke drang naar onafhanke-
lijkheid in energievoorziening. Dat is 
een belangrijke drijver van de huidige 
vraag naar pv door consumenten. Het 
elektriciteitsverbruik piekt hier sterk 
in de avond – dan worden de airco’s 
aangezet. De laatste 2 jaar wordt bij 
de helft van de particuliere investerin-
gen dan ook een batterij geplaatst. Bij 
zakelijke installaties is dat nog niet het 
geval. Maar dat gaat de komende jaren 
veranderen, zeker als de prijs van de 
batterijen nog wat gaat dalen.’

Voor iedereen
Het totaal geïnstalleerde pv-vermogen 
op Curaçao ligt tussen de 15 en 20 
megawattpiek. Het maximum van par-
ticuliere zonnesystemen is vastgelegd 
op 10 kilowattpiek, zakelijk is dat 1 
megawattpiek. Dynaf realiseert jaar-
lijks gemiddeld 2 tot 3 megawattpiek 
zonnepanelen. Grootschalige zonne-
parken zijn er nog niet. Daarbij maakt 
het een expliciete keuze voor kwaliteit 
en betrouwbaarheid, onderstreept Van 
der Gulik.
‘Een van onze toeleveranciers is 
SolarNRG. Ik ken dat bedrijf en zijn 
mensen al jaren. Ze nemen ons se-
rieus, ook al zijn we niet de grootste 
klant. We werken vaak met zonnepa-
nelen van JA Solar en Canadian Solar, 
batterijen van Rolls en we zijn gestart 
met een lithium-ionproefopstelling in 
samenwerking met Landport Batte-
ries. Wat betreft omvormer gebruiken 
we veelal Victron, Growatt en SMA, 
ook omdat die goed presteren in ons 
vochtige, zilte klimaat. De installatie 
laten we over aan een selectie van 

hoogwaardig gecertifi ceerde installa-
teurs. Dat is tevens de manier om je te 
onderscheiden. Er wordt hier nogal wat 
aangerommeld in de marge. Niet alle 
mensen op Curaçao kunnen zich een 
goed zonne-energiesysteem veroorlo-
ven en doen dan maar wat. Daar willen 
we verandering in gaan brengen door 
met hulp van fi nanciers zonnestroom 
bereikbaar te maken voor iedereen. 
Wil je de markt weer op gang brengen, 
dan is ook het aanbieden van concrete 
producten met een korte return on 
investment en duidelijke meerwaarde 
cruciaal. Een voorbeeld is onze carport 
met 12 of 24 zonnepanelen, inclusief 
een oplaadpaal. We verkopen er zelfs 
tweedehands elektrische auto’s bij 
die we uit Amerika importeren. Ook 
op de zakelijke markt willen we laten 
zien dat pv een goede investering 
kan zijn. We voorzien momenteel het 
Corendon- en AvilaBeach-hotel van 
zonne-energiesystemen en verwachten 
dat anderen hun voorbeeld volgen. 
Naast Curaçao zijn we actief op Aruba, 
Bonaire en Sint-Maarten. Ook op die 
eilanden staat de markt nog in de 
kinderschoenen. Er gelden weer heel 
andere omstandigheden, bijvoorbeeld 
wat betreft de frequenties van de 
netten, saldering en belasting, orka-
nen die af en toe voorbijkomen, het 
sentiment op de markt en de staat van 
elektrische installaties. Al die factoren 
maken ons werk uitdagend en leiden 
tot de conclusie dat wij hier ondanks al 
die zon niet rijk gaan worden van onze 
solar activiteiten. Maar dat hoeft ook 
niet. Het gaat ons ook om het leveren 
van onze bijdrage aan verduurzaming 
en een beter leven voor onze mensen.’
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Solis Service & Ondersteuning
Solis gaat verder, met locale experts op het gebied van omvormers en PV installaties

Lokale service welke wij samen met onze partners leveren telefonisch, online of op locatie. 
Ondersteuning voor calculatie en design
Product training

Contacte con su equipo local de Solis
Nederland/België

Add: Nokweg  3-B,  2451  AL  Leimuiden, Nederland     |     Tel: +31 85 048 1300
Email: nlservice@solisinverters.com     |     Email: benelux@solisinverters.com  / beservice@solisinverters.com

Solis

|    Bankable. Betrouwbaar. Lokaal. w: ginlong.com    |    e: sales@ginlong.com    |    Stock Code: 300763.SZ

Solis opent eind 2020 een 2e fabriek en
verhoogt de productie capaciteit naar 20GW20GW

De SDE++ stimuleert naast duurzame 
energieproductie ook CO2-reductie. De 
SDE++ is dan ook ingedeeld langs 5 
hoofdcategorieën waaronder hernieuw-
bare elektriciteit (red. waaronder zon-pv 
valt), hernieuwbare warmte, hernieuwbaar 
gas, CO2-reducerende warmte en CO2-
reducerende productie. Onder deze laat-
ste categorie valt onder meer CO2-afvang 
en -opslag (CCS); een door de zonne-
energiesector gevreesde technologie.

Hele budget wegkapen
‘Het lijkt me niet zo waarschijnlijk dat 
CCS in september het hele budget weg 
zal kapen, maar tegelijkertijd zijn in het 
verleden bij de SDE+-regeling wel vaker 
zaken gebeurd die niemand zag aanko-
men’, opent Marc Londo het gesprek. 
Londo is inhoudelijk strateeg bij de koe-
pelorganisatie Nederlandse Vereniging 
Duurzame Energie (NVDE) waar ook Hol-

Top 15 projectontwikkelaars spreekt zorgen uit over kansen pv in SDE++:

‘Keuze tussen een (te) lage subsidie of 
geen subsidie gauw gemaakt’

80 procent van de 15 grootste projectontwikkelaars van zonnedaken en zonneparken 
heeft in de voorjaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) 
tegen extra lage basisbedragen subsidie aangevraagd. Dit uit angst om in september bij de 
eerste openstellingsronde van de verbrede SDE+ (red. de SDE++) achter het net te vissen. 
‘De keuze tussen een (te) lage subsidie of geen subsidie is gauw gemaakt’, aldus een van 

de absolute marktleiders.
land Solar bij aangesloten is. Volgens de 
strateeg is het voor alle stakeholders min 
of meer koffi  edik kijken. ‘Vaststaat dat 
er in de SDE++ meer concurrentie voor 
zonne-energie is dan in de oude SDE+ 
en er harder gewerkt zal moeten worden 
om subsidie te verkrijgen.’
Veel zal volgens Londo dus afhangen 
van CCS. Ook voor de NVDE is het vol-
gens de lobbyist ongewis hoeveel CCS-
projecten in september daadwerkelijk 
al subsidie kunnen aanvragen. ‘Doordat 
nog niet zeker is dat CCS-projecten bij 
het aanvragen van subsidie hun vergun-
ning al rond moeten hebben, is de pijplijn 
extra lastig te voorspellen.’

Buiten de boot
Bijna 90 procent van de 15 grootste 
projectontwikkelaars die de redactie van 
Solar Magazine ondervraagd heeft, is 
bang dat zonnestroom komend najaar 

binnen de SDE++ buiten de boot valt. 
‘Er zullen nog steeds projecten aange-
vraagd worden, maar of deze positief 
beschikt worden is de vraag’, stelt een 
van de bedrijven. ‘De nieuwe SDE++-
systematiek is tot stand gekomen door 
een lobby van grote “fossiele” bedrijven. 
Door de focus te verleggen naar CCS ko-
pen deze bedrijven tijd. Mijn indruk is dat 
we over 10 jaar concluderen dat we als 
land na de subsidie van biomassabijstook 
nog een fatale fout hebben gemaakt  
door CO2-opslag te subsidiëren.’
‘Door de nieuwe inrichting van het sub-
sidiesysteem zijn er 4 CCS-categorieën 
– waarvan 3 nieuw – in de rangschik-
king vóór zonnestroom terechtgeko-
men. Het mag duidelijk zijn dat dit 
geen goed nieuws is voor onze sector’, 
merkt een ander op. 
Of zoals een van de snelstgroeiende 
bedrijven stelt: ‘De verlaagde   

©
 G

ro
en

Le
ve

n



‘Complexiteit maakt foutgevoeligheid groot’
Consultancybureau MJ Hudson Spring, gespecialiseerd in de duurzame-energiesector, 
heeft onderzoek gedaan naar de vraag of de SDE++ wel de juiste technieken finan-
ciert. Consultant Bram Klein Kranenbarg: ‘De SDE++ is een zeer complexe regeling die 
voortkomt uit een politiek proces dat niet zonder slag of stoot is verlopen. Niet voor 
niets werden onlangs meer dan 250 Kamervragen gesteld over de regeling en hebben 
diverse marktexperts vraagtekens geplaatst bij het ontwerp van het instrument.’

Volgens Klein Kranenbarg ligt het probleem vooral in de complexiteit van de regeling. 
‘Door het toevoegen van vele technieken is de regeling erg ingewikkeld gemaakt. 
De foutgevoeligheid is daardoor groot, en dat is ook logisch. Het SDE++-model pro-
beert alle technieken te vergelijken op één dimensie, te weten kosten. Dit is erg moei-
lijk, getuige de enorme verschuiving van de rankings van de verschillende technieken in 
2020 en 2021. Bovendien geeft de nauwe kostenfocus frictie met de afspraken uit het 
Klimaatakkoord.’

Het sec sturen op de minste kosten per ton CO2-reductie is volgens Klein Kranenbarg 
simpelweg onvoldoende. ‘Voor een effectieve energietransitie zijn er meer factoren 
belangrijk. De eerste is natuurlijk of je het doel wel haalt. Dat wordt onzekerder als het 
budget verschuift naar technieken die nog minder volwassen zijn. Ook is inpasbaarheid 
in de regio’s cruciaal voor het draagvlak. Wie de concept Regionale Energiestrategieën 
(concept-RES’en) bestudeert, ziet dat de verantwoordelijken voor de inpassing kiezen 
voor zon. Het totale aandeel pv in de concept-RES’en is niet voor niets 50 procent van 
de opwekcapaciteit en 80 procent van het vermogen dat de RES-regio’s aanbieden. Uit 
onze analyse blijkt ook dat pv een significant grotere bijdrage levert aan de nationale 
economie in vergelijking met andere technieken. Ondanks deze voordelen verdringen 
de toegevoegde technieken pv uit de SDE++. Hierdoor raken de doelen uit het Klimaat-
akkoord en van de RES’en uit het zicht.’

De oplossing is volgens de consultants MJ Hudson Spring kinderlijk eenvoudig: een 
gerichte aanpak voor bewezen opwektechnologieën. ‘Met budgetreserveringen voor 
specifieke technieken kun je een eenvoudiger, effectiever en minder foutgevoelig 
subsidiesysteem creëren’, stelt Klein Kranenbarg. ‘En voor de goede orde, andere 
technieken zoals CCS zijn interessant, en verwelkomen wij van harte. Maar de SDE++ 
is hier niet voor bedoeld. Het zou veel simpeler en logischer zijn om hier een aparte 
subsidie voor te verstrekken.’

subsidiepot, de vele nieuwe technieken 
en de bijkomende positionering van 
zon-pv zorgen voor het risico dat zon-pv 
buiten de boot valt. Dit geldt dan vooral 
voor zon-op-land, daar deze techniek 
nog verder naar “achter” is gepositio-
neerd dan zon-op-dak.’

Levensduur
Weer een ander vult aan: ‘We kunnen op 
dit moment niet goed inschatten hoeveel 
subsidie er voor CCS aangevraagd gaat 
worden. Het zou zomaar kunnen dat 
voor deze subsidiecategorie en ook voor 
restwarmte al vele projecten klaarstaan.’ 
‘Het aandeel zon-pv zal drastisch gaan 
dalen, omdat er nu meer technieken 
voor subsidie in aanmerking komen en 
zon-pv relatief laag genoteerd staat in de 
gehanteerde ranking’, stelt een derde ont-
wikkelaar. ‘Een ander remmend eff ect is 
de congestieproblematiek en het feit dat 
zonder positieve transportindicatie geen 
aanvraag kan worden ingediend.
Londo verwacht op zijn beurt overigens 
niet dat minister Wiebes nog voor de 
eerste openstellingsronde van de SDE++ 
de wens van de NVDE en Holland Solar 
honoreert om de ranking van de technolo-
gieën aan te passen aan de hand van de 
levensduur. Het zou volgens de bran-
cheorganisaties eerlijker zijn de SDE++-
ranking te baseren op de CO2-reductie 
gedurende de gehele levensduur. Doordat 
dit nu aan de hand van een periode van 
15 jaar gebeurt, staan alle zonne-energie-
technologieën relatief laag in de ranking. 

Begrip voor keuze
Wel geeft Londo aan dat de NVDE 
begrip heeft voor de keuze van minister 
Wiebes om de resultaten van de eerste 
openstellingsronde van de SDE++ te 
willen afwachten alvorens zaken te gaan 
wijzigen. ‘Dat is ook de kracht van de 
SDE++-regeling. Je kunt ieder jaar de re-
sultaten bekijken en als deze tegenvallen 
daar waar nodig bijsturen. Tegelijkertijd is 
het zeer terecht dat een sector in verweer 
komt als zij niet aan bod zouden komen. 
Zeker nu de SDE++ maar 1 keer per jaar 
opengaat, is het risico op schade groot. 
Als hernieuwbare energie nu buiten de 
boot zou vallen door een extreem hoog 
aandeel van bijvoorbeeld CCS, dan is 
dat niet meer zo vrijblijvend. Dat brengt 
substantiële risico’s met zich mee voor 
de betrokken bedrijven en daarmee ook 
de werkgelegenheid in onze sector. En 
daarmee is het ook een politiek risico.’
Overigens ziet Londo nog wel kansen 
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voor zon-pv om in de rangschikking 
vóór CCS te komen door met een lager 
basisbedrag in te dienen. ‘Daarvoor is 
een halve of een hele cent per kilowatt-
uur verlaging voldoende. Niet makkelijk 
voor zon-pv, maar ook niet onmogelijk. 
We maken ons wat dat betreft veel meer 
zorgen over andere technieken, zoals  
zonthermie en geothermie. Zij staan zo 
laag in de rangschikking, dat de kans 
nog veel kleiner is dat zij voor subsidie in 
aanmerking komen. Met het oog op de 
toekomst is het voor de minister zaak om 
te zorgen dat duurzame warmte ook aan 
bod komt in de SDE++. Anders worden 
de sectordoelen uit het Klimaatakkoord 
simpelweg niet gehaald.’ 

Te laag ingediend?
In de laatste subsidieronde ‘oude stijl’, 
de voorjaarsronde 2020 van de SDE+, 
werd voor 4,1 miljard euro subsidie 
aangevraagd, terwijl er 4 miljard euro 
beschikbaar is. Zonnepanelen wa-
ren goed voor 7.395 projecten en 4,0 
gigawattpiek. Minister Wiebes van 
Economische Zaken en Klimaat stelde 
daarbij vast dat er door een aanzienlijk 
aantal projecten onder het maximale 
basisbedrag is ingediend. Ondanks 

‘Over 10 jaar concluderen we 
als land na de subsidie van 
biomassabijstook, nog een 

fatale fout te hebben gemaakt 
door CO2-opslag te subsidiëren’
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dat de minister zijn enthousiasme over 
deze ontwikkeling toonde, stelt hij 
tegelijkertijd te gaan monitoren wat de 
gevolgen van de lagere subsidiebedra-
gen zijn voor de uiteindelijke realisatie 
van deze projecten.’
‘Uit voorzorg om opnieuw subsidie 
mis te lopen – zoals in de SDE+-
najaarsronde van 2019 – hebben onze 
opdrachtgevers voor 90 procent van 
de projecten lager ingeschreven dan 
gewenst voor een gezonde busines-
scase’, bevestigt een van de project-
ontwikkelaars. ‘Dit in de hoop dat de 
prijzen verder zullen dalen. Wij zijn 
van mening dat de businesscase voor 
zon-op-dak al vrij mager is en dat de 
verdere verlaging van basisbedragen 
niet voor de gewenste versnelling gaat 
zorgen. De ontwikkelactiviteiten zijn 
tijds- en kostenintensief en daar staan 
magere opbrengsten tegenover.’

Realisatiegraad omlaag
‘Sommige projecten zullen nog steeds 
haalbaar zijn en andere niet, want op het 
moment van de subsidieaanvraag zijn nog 
veel kostencomponenten van de projec-
ten onzeker’, stelt een van de absolute 
marktleiders in grootschalige, dakgebon-
den pv-systemen. ‘De realisatiegraad gaat 
er in ieder geval niet beter op worden. 
Maar de keuze tussen een (te) lage subsi-
die of geen subsidie is gauw gemaakt.’
‘Iedereen dacht beter wel een beschik-
king tegen een laag bedrag, dan hele-
maal geen beschikking’, is de ontwikke-
laar van enkele van Nederlands grootste 
zonneparken duidelijk. ‘Er is geen 
realisatieplicht dus als een project bij 
nader inzien niet uit kan, is er geen man 
overboord; alleen een potentieel project.’ 
‘Als we zolang mogelijk wachten met 
realiseren, hopen we de projecten rond 
te krijgen’, stelt weer een ander. ‘Maar 
dat zullen we nog moeten zien…’

Opnieuw lager indienen
De mogelijkheid die Londo suggereert 
om ook in de eerste openstellingsronde 
van de SDE++ onder het maximale 
subsidiebedrag projecten in te dienen, 
wordt niet massaal omarmd. Een nipte 
meerderheid van 53 procent ziet dit als 
een realistische optie. Meerdere pro-
jectontwikkelaars vragen zich namelijk 
af of het überhaupt wel mogelijk zal zijn 
om hoger in de ranking te komen dan 
CCS. ‘Om echt te concurreren met CCS 
moet je zo laag gaan, dat subsidie aan-
vragen geen zin meer heeft’, stelt een 

van de ontwikkelaars. ‘Het is ook de 
vraag hoeveel CCS-projecten nu al in 
aanmerking komen voor subsidie, daar 
bijvoorbeeld Porthos en Athos nog niet 
zover zijn om ook daadwerkelijk de CO2 
te vervoeren. Hierin schuilt vooral de 
vraag of voor CCS dezelfde systema-
tiek gaat gelden zoals voor zon-pv met 
transportindicaties.’
‘Projecten zijn voor lagere subsidiebedra-
gen rond te rekenen, maar dit zal zeker 
een eff ect hebben op de realisatietijd’, 
vult een ander aan. ‘Deze zal automa-
tisch verder naar achter schuiven en het 
is mogelijk dat “duurdere” projecten zo-
als zonneparken op vuilstorten, pv-car-
ports of projecten met lange netaanslui-
tingtracés geen doorgang meer kunnen 
vinden.’ Een marktleider in dakgebonden 
systemen hierover: ‘De subsidiebedra-
gen zijn in onze ogen te laag. Er wordt 
onvoldoende rekeninggehouden met 
de daadwerkelijke kosten; zeker nu de 
marktomstandigheden wijzigen.’

Zon-op-land
De lagere positionering van zon-op-land 
– de subsidie-intensiteit is voor zon-
neparken hoger van voor zonnedaken 
– is diverse gespecialiseerde project-
ontwikkelaars een doorn in het oog. ‘ 
Een ander stelt: ‘Zon-op-land heeft een 
grote achterstand en dat vertraagt het 
tempo voor solarisering van Nederland 
behoorlijk, want daken komen maar 
moeizaam los. Vele daken zijn niet 
geschikt, of dakeigenaren geven zonne-
energie onvoldoende prioriteit.’
Maar toch zijn er ook kansen. ‘Voor de 
grotere grondprojecten zie ik zeker wel 
mogelijkheden’, stelt een grotere ont-
wikkelaar. ‘We gaan toch toe naar een 
subsidieloos tijdperk, 4 jaar na beschik-
kingsdatum is een lange tijd. Ik ga ervan 
uit dat de systeemprijzen dan nog 15 tot 
20 procent lager liggen dan nu.’
Bij enkele van de ontwikkelaars leven er 
tot slot ook zorgen over de impact van 
de coronacrisis. Brancheorganisatie 
Holland Solar pleitte er eerder al voor 
om de opening van de verbrede SDE++ 
met 2 maanden uit te stellen in verband 
met de coronacrisis. ‘Veel ondernemers 
stellen door de coronapandemie hun 
duurzaamheidsambities enkele maan-
den uit’, bevestigt een van de marktlei-
ders. ‘Nu begint de zomer en is het al 
snel september. Het is ons inziens slim 
om de najaarsronde 2 maanden uit te 
stellen, zodat het Nederlandse midden- 
en kleinbedrijf niet de dupe wordt.’
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De problematiek is bekend, door de 
snelle opmars van zonne-energie ener-
zijds en de komst van meer en meer 
grootverbruikers zoals datacenters 
anderzijds, ontstaat er een capaciteits-
tekort op het Nederlandse elektriciteits-
net. Met die problematiek wordt ook 
Liander al geruime tijd geconfronteerd. 
Zou de netbeheerder meer vermogen 
aansluiten, dan worden kabels te heet 
of loopt de spanning op de kabel te 
hoog op, met alle gevolgen van dien. 
Het bewaken van de Power Quality (PQ) 
– de kwaliteit van stroom en spanning 
– is immers van essentieel belang voor 
de continuïteit van de bedrijfsvoering 
en de betrouwbaarheid van elektrici-
teitsnetten en processen bij eindge-
bruikers. Liander moet klanten steeds 
vaker noodgedwongen transportbeper-
kingen opleggen vanwege problemen 
met de spanningskwaliteit. Achter de 
schermen werkt de netbeheerder aan 
een reeks oplossingen. De enig, echt 

Congestie… Het woord is inmiddels onlosmakelijk 
verbonden met de zonne-energiesector. Het chagrijn bij 
nieuwe aankondigingen van de regionale netbeheerders over 
gebieden die kampen met schaarste aan transportcapaciteit 
is onverminderd groot. Maar er gloort hoop, want 
netbeheerder Liander biedt vanaf deze zomer zijn klanten 
een nieuwe, tussentijdse oplossing aan: dynamische 
vermogensregeling.

structurele oplossing is het verzwaren 
van de elektriciteitsnetten, maar er zijn 
ook tussenoplossingen.

PQ-regeling
‘We proberen een aantal transport-
beperkingen slim op te lossen’, opent 
Wouter van den Akker het gesprek. Hij 
is manager Strategie & Innovatie bij Li-
ander. ‘Een van de nieuwste instrumen-
ten is dynamische vermogensregeling 
van grootschalige zonnedaken en zon-
neparken. De omvormers worden hierbij 
zó geprogrammeerd dat ze voorkomen 
dat de spanning in het net te hoog 
wordt als er meer elektriciteit doorheen 
stroomt. Dat doen de omvormers door 
onder meer “onbruikbare” blindstroom 
van het net te halen en het actieve ver-
mogen te beperken op die momenten 
dat het nodig is.’ 
De teruglevering van zonnepanelen 
limiteren kan alleen als er in een me-
chanisme is dat reageert op de hoe-

veelheid energie die het netwerk nog 
aankan. Dat mechanisme, en daarmee 
dé sleutel tot succes, is de PQ-regeling 
van pv-omvormers. Dynamische ver-
mogensregeling – ook wel dynamisch 
terugleveren genoemd – vergt dan ook 
een ijzeren discipline om gecontroleerd 
op de grens van het net te kunnen 
opereren. Van de netbeheerder, maar 
meer nog van de omvormerfabrikant. 
De netbeheerder moet immers blind 
kunnen vertrouwen op de kwaliteit van 
de omvormer. Faalt deze, dan wordt de 
netbeheerder acuut met een spannings-
probleem geconfronteerd.

Maximale hoeveelheid
Van den Akker legt het nog maar eens 
uit in jip-en-janneketaal. ‘Zodra de zon 
fel schijnt en alle grote zonnedaken en 
zonneparken de maximale hoeveelheid 
stroom produceren, stijgt de spanning 
in het elektriciteitsnet. Om de veilig-
heidsmarges van het elektriciteitsnet 
te bewaken, hebben wij meerdere 
instrumenten om in te grijpen. Allereerst 
proberen we de spanning te controle-
ren door het gebruik van blindvermo-
gen, maar lukt dat niet dan moeten we 
op het actief vermogen ingrijpen. Wij 
kunnen dit als netbeheerder zelf doen 
met stuursignalen – het zogenaamde 
curtailment, ook wel bekend als aftop-
pen – maar we kunnen systeemeigena-
ren dit ook zelf laten doen. Dat betekent 
dat je stroomproducenten vraagt   

Netbeheerder Liander:

Dynamische vermogensregeling 
tussentijds alternatief voor 25 procent 

van de transportbeperkingen

Transportweg 26A  •  2676 LL Maasdijk  •  +31 (0)85 - 77 37 727  •  info@solarconstructnl.nl  •  www.solarconstructnl.nl

MONTAGESYSTEMEN VOLLEDIG VAN ALUMINIUM

Uitdagingen met potentiaalvereff ening zijn verleden tijd met onze volledige, aluminium 
montagesystemen. Tijdens diverse metingen, zowel in testopstelling als bij systemen op 
gebouwen, werd door Straight Forward vastgesteld dat de plat dak montagesystemen 
van Solar Construct Nederland een blijvende geleiding met lage weerstand (± 0,2Ω) 
hebben.  

In combinatie met onze nieuwste serie clips voor kabelmanagement 
is veiligheid, kwaliteit en snelheid gewaarborgd. Zo simpel is het! 

Voordelen:
• Snelle montage 
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om op voor het elektriciteitsnet kritische 
momenten de productie tijdelijk te verla-
gen. De PQ-regeling van omvormers 
is in staat om dit voor grootschalige 
zonnedaken en zonneparken volauto-
matisch te regelen.’
‘Hiervoor hebben we eerst samen met 
onder andere TU Eindhoven en DNV 
GL het technische principe onderzocht 
bij een zonnepark van 4 megawattpiek 
in Friesland’, vervolgt Van den Akker. 
‘Een volgende succesvolle demonstra-
tie van dynamische teruglevering vond 
afgelopen kalenderjaar plaats in het 
Flevolandse dorp Bant in de gemeente 
Noordoostpolder. Bij dit proefproject 
werd een dakgebonden zonnepanelen-
systeem van 125 kilowattpiek in overleg 
met Liander dynamisch geregeld. Dank-
zij de PQ-regeling van de SMA-omvor-
mers kunnen zowel het actief vermogen 
als het blindvermogen door de omvor-
mer aangestuurd worden. Dit geeft de 
mogelijkheid om het dichtschroeven 
van het actief vermogen door overspan-
ning te minimaliseren. De instelling van 
de curves van de omvormer stelt ons in 
staat het actieve en reactieve vermogen 
te optimaliseren.. Daar spanningspro-
blemen zich met name dieper in ons net 

voordoen en de regeling geen investe-
ring in apparatuur vraagt aan de klant-
zijde, heeft dit voor ons tot de conclusie 
geleid dat dynamische teruglevering 
uitermate geschikt is voor kleinere zon-
neparken die over een aansluiting op in 
de middenspanningsringen beschikken, 
oftewel tot 2 megavoltampère.’

7 locaties
Naar aanleiding van de eerste suc-
cessen in Flevoland en Friesland heeft 
Liander het aantal pilots uitgebreid. 
Van den Akker: ‘Inmiddels wordt dy-
namische teruglevering op 7 locaties 
succesvol toegepast, onder meer voor 
enkele boerderijen in Friesland die 
over grote zonnedaken beschikken. Zij 
hadden een transportbeperking, maar 
toch al geïnvesteerd in zonnepanelen. 
Dankzij de PQ-regeling van hun omvor-
mers kunnen zij nu zonnestroom op het 
elektriciteitsnet kwijt.’
Door dynamische teruglevering op 
meerdere locaties te testen, heeft 
Liander inmiddels goed inzicht welke 
van de toegepaste PQ-regelingen het 
beste werkt. ‘Je kunt bijvoorbeeld 
kiezen voor een variant met enkel 
pure vermogensregeling of een variant 

met eerst blindvermogen en dan een 
actieve vermogensregeling’, legt Van 
den Akker uit. ‘De gemiddeld meest 
effectieve variant blijkt die met een 
vaste cosinus phi-instelling met actieve 
vermogensregeling.’

Vraag aan omvormerfabrikanten
Van den Akker benadrukt bij dit al-
les dat dynamisch terugleveren een 
tussenoplossing is gedurende de 
transportbeperking. ‘Want voor alle 
gebieden met transportbeperkingen 
geldt dat we investeren in uitbreiding 
van het elektriciteitsnet. Doordat het 
bij spanningskwaliteit om heel lokale 
problemen gaat, kunnen we echter ook 
nu al het probleem deels verhelpen. En 
misschien concluderen we straks wel 
dat dynamische vermogensregeling met 
het oog op de toekomst interessant is 
als permanente oplossing. Daarvoor 
zijn de details nu nog niet goed genoeg 
uitgewerkt. We zitten constructief om 
de tafel met alle partijen om snel meters 
te maken.’
Want ondanks dat de potentie groot is, 
zijn er wel enkele hobbels te nemen. 
Van den Akker hierover: ‘De eerste 
proeven zijn met succes uitgevoerd, 

maar deze hebben tegelijkertijd enkele 
uitdagingen opgeleverd. Zo vergt iedere 
omvormer een andere handeling om 
de PQ-regeling in te stellen. De ene 
fabrikant werkt met een mobiele app en 
de andere fabrikant heeft weer een blu-
etoothverbinding nodig. Het is simpel-
weg niet altijd even duidelijk waar welke 
parameter ingesteld moet worden. Om 
die reden hebben we onlangs een bij-
eenkomst georganiseerd waar de grote 
omvormerfabrikanten stuk voor stuk 
aanwezig waren. Wij hebben bij hen de 
vraag neergelegd om installateurs zo 
snel mogelijk op te leiden zodat we aan 
de slag kunnen.’

25 procent
En de potentie van deze tussentijdse 
oplossing? ‘Dat hangt van de klanten 
af’, stelt Van den Akker. ‘Dynamische 
vermogensregeling is maar tot op een 
bepaald niveau interessant vanwege het 
opbrengstverlies voor de systeemeige-
naar. Onze voorzichtige inschatting is 
dat in ons elektriciteitsnet de helft van 
de transportbeperkingen gerelateerd is 
aan spanningskwaliteit. We denken dat 
dynamische vermogensregeling voor de 
helft van deze gevallen een interessant 
alternatief is gedurende de tijd tot het 
elektriciteitsnet verzwaard is, oftewel 
voor 25 procent van het totale aantal 
transportbeperkingen.’
Voor Liander staat in ieder geval vast 
dat dynamisch terugleveren de beste 
oplossing is voor deze spanningspro-
blemen in het elektriciteitsnet. ‘Het 
vergt geen kritische communicatie-
infrastructuur, geen extra kosten, geen 
opbrengstprognoses, geen weersvoor-
spellingen, enzovoorts. Als je buurman 
bij wijze van spreken zijn elektrische 
boilers aanzet en zijn wagenpark met 
elektrische auto’s laadt, dan zakt de 
spanning en kun je met je zonnepark 
direct extra stroom terugleveren.’

Actief aanbieden vanaf zomer
Liander wil deze zomer beginnen met 
het actief aanbieden van de mogelijk-
heid tot dynamische teruglevering 
gedurende de tijd die nodig is om de 
transportbeperking op te heffen. De 
klanten krijgen dan een addendum op 
hun transportbeperking waarmee zij 
onder voorwaarden van dynamisch 
terugleveren, energie aan het elektrici-
teitsnet kunnen leveren. ‘Dit kan voor 
200 tot 300 klanten een oplossing zijn, 
maar logischerwijs kunnen we hen 

niet allemaal tegelijk bedienen’, duidt 
Van den Akker. ‘We schalen de uitrol 
stapsgewijs op. Iedere klant wil name-
lijk weten welke hoeveelheid stroom 
hij gemeten over een heel kalenderjaar 
nog kan terugleveren als hij kiest voor 
dynamische teruglevering. We hebben 
hiertoe een geavanceerde rekenme-
thode ontwikkeld. Begrijpelijkerwijs 

is deze complexer dan een normale 
netberekening. We kunnen natuurlijk 
geen garantie geven op de daadwer-
kelijk transporteerbare energie maar in 
gesprekken met klanten proberen we 
zo transparant mogelijk te zijn over onze 
aannamen en berekeningen om een 
weloverwogen keuze door de klant te 
kunnen faciliteren.’

Holland Solar: ‘Dit gaat de nieuwe norm worden’

‘Dynamische vermogensregeling is een hele logische kortetermijnoplossing om extra 
netcapaciteit te creëren. Omvormerfabrikanten staan te springen om hun toegevoegde 
waarde te laten zien. Dit gaat de nieuwe norm worden.’ Dit stelt Leon Straathof, advi-
seur netwerkinfrastructuur bij Holland Solar.

Zo snel mogelijk
‘We zijn blij dat de tot nu ongebruikte mogelijkheden van omvormers een goede oplos-
sing kunnen vormen bij spanningsproblemen door opweksystemen’, opent Straathof het 
gesprek. ‘Vanuit Holland Solar gaan we een werkgroep organiseren met de aangesloten 
omvormerfabrikanten. Die gaan ervoor zorgen dat de omvormers zodanig ingesteld kun-
nen worden dat exploitanten snel met deze oplossing aan de slag kunnen gaan.’ 

Van rood naar groen 
Straathof is enthousiast dat projectontwikkelaars en exploitanten nu zelf een oplos-
sing in handen hebben, ondanks dat deze niet zaligmakend is. ‘Er zijn immers ook nog 
aardig wat onzekerheden. Zo zal dynamische teruglevering vanwege de businesscase 
niet voor ieder project een oplossing zijn. Maar Alliander beluisterend, hebben we als 
brancheorganisatie veel vertrouwen in wat er al kan. Inmiddels ontstaat zowel bij de 
netbeheerder als de fabrikanten het geloof dat de PQ-regeling in de praktijk ook naar 
behoren zal functioneren.’ En natuurlijk hopen Straathof en zijn achterban dat hierdoor 
binnen de ‘rode’ congestiegebieden toch transportindicaties van rood naar groen kun-
nen veranderen. ‘We houden nog een slag om de arm over in hoeverre dit in de praktijk 
ook het geval zal zijn. Maar ieder project dat door dynamische teruglevering alsnog een 
positieve transportindicatie krijgt is een stap in de goede richting.’
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Nieuw elan bij Tempress 

Pieter de Groot: ‘We willen volgend jaar 
weer helemaal gezond zijn’

Machinebouwer Tempress heeft een nieuwe eigenaar: venturecapitalist Innovation 
Industries nam het bedrijf april dit jaar over. Daarmee kan de orginal equipment 

manufacturer (oem) in diffusie-, depositie- en laminatietechnologie voor de halfgeleider- en 
de zonnepanelenindustrie weer vooruitkijken; investeren in een nieuwe toekomst en groei. 

Hoewel het daarbij de strikte focus op de solar loslaat, blijft vooroplopen in innovatie in deze 
markt een belangrijke doelstelling. ‘Dat is de enige wijze waarop wij succesvol kunnen zijn 

in de niet-afl atende, hevige en wereldwijde concurrentieslag’, aldus Pieter de Groot.
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Tempress heeft een lange geschiede-
nis. Het bedrijf uit Vaassen bestaat 
inmiddels meer dan een halve eeuw. 
Het ontwikkelde zich tot een gerenom-
meerde ontwikkelaar en fabrikant van 
horizontale diff usieovens voor de half-
geleiderindustrie. Met de opkomst van 
solar zag het een nieuwe groeimarkt 
en sprong daar rond de millenniumwis-
seling vol in. Het leverde honderden 
systemen aan zonnepaneelproducen-
ten in Europa en China. Maar het was 
ook gevoelig voor de volatiliteit van de 
solar markt. Waar het bedrijf eens 400 
mensen in dienst had, zijn dat er nu 
nog 80. In april 2019 werd het door het 
Amerikaanse moederbedrijf Amtech 
in de etalage gezet; met een nieuwe 
eigenaar zou het zich beter kunnen 
positioneren om de concurrentie aan te 

gaan in de internationale zonne-ener-
giesector. Dat leidde een jaar later tot 
de overname door Innovation Indus-
tries. Pieter de Groot werd aangesteld 
als algemeen directeur.

Potentie
‘Ik ging na mijn studies natuurkunde en 
bedrijfskunde in 1996 aan de slag bij 
Philips Analytical, wat nu Malvern Pana-
lytical is. Ik was er manager Marketing, 
general manager, R&D manager… Na 
24 jaar was het tijd voor wat anders. Ik 
wilde ondernemen, begon mijn eigen 
consultancybedrijf en liep al snel   

‘We moeten de balans 
weer vinden’



vant. Dat neemt niet weg dat we als 
bedrijf de balans weer moeten vinden. 
Daarom gaan we ook weer gas geven 
op de markt voor halfgeleiders en 
micro-elektromechanische systemen.’

Green deal
Tempress is springlevend en loopt 
voorop in betaalbare, vooruitstrevende 
technologie. Dat is een cruciaal signaal 
dat De Groot wil afgeven aan de markt. 
Het lanceren van nieuwe, innovatieve 
producten biedt daarbij een uitstekend 
handvat. Maar in deze tijd van het co-
ronavirus is alles anders.

De Groot: ‘De eerste keer dat ik hier 
binnenstapte was op 13 maart, daags 
na de eerste livepersconferentie van 
Rutte. Ik kon niet eens de handen van 
de mensen schudden. In China was 
de coronacrisis al langer aan de gang. 
We introduceerden er vorig jaar ons 
BBr3-systeem, een derdegeneratie 
boordiff usieoven die een hoge kwali-
teit in zonneceloutput met een hoge 
systeemdoorvoer combineert. Daar-
mee lopen we voor op de concurren-
tie, maar de panelen-industrie kwam 
nagenoeg tot stilstand. Na het Chinese 
Nieuwjaar vinden traditioneel veel van 
de bestellingen plaats, dat was nu 
helemaal niets omdat China toen in 
lockdown was. Ondertussen zetten 
Chinese machinebouwers alles op alles 
om ons in te halen. Wat dat betreft is 
een betere doorstart denkbaar. Maar 
de producenten van zonnepanelen zijn 
nu weer grotendeels opgestart. Dat 
betekent dat wij nu ook daar verder 
kunnen; het doel is om volgend jaar 
weer helemaal gezond te zijn. Boven-
dien hopen we dat er ook iets goeds 
voortkomt uit deze crisis. De onge-
wenste afhankelijkheid van China als 
productieland is duidelijk bloot komen 
te liggen. Europa wil verduurzamen; 
Timmermans wil zijn Green Deal. 
Dat schept de ruimte om te onderzoe-
ken of we hier ook weer zonnepanelen 
kunnen gaan produceren, een wens 
die wij en heel veel partijen in onze 
sector koesteren. Als dat nog gaat ge-
beuren, is dit het moment om daarop 
door te pakken.’
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tegen Innovation Industries aan, dat 
investeert in Nederlandse start-ups en 
scale-ups. Tempress had ons beider 
aandacht; het was al bezig met een 
management buy-out en klaar voor een 
doorstart. We zagen de potentie van de   
onderneming. 1 en 1 was 2. Ik trad 
aan als chief executive offi  cer, Rob de 
Haan, een voormalig collega bij Pana-
lytical, als chief fi nancial offi  cer. Nu is 
het aan ons en onze mensen om dit 
bedrijf weer gezond te maken.’

Nederlandse prijzen
Waar ging het mis met Tempress? 
Hoe kan een bedrijf dat technologisch 
vooroploopt in zijn markten en de af-
gelopen jaren diverse miljoenenorders 
binnenhaalde voor de levering van zijn 
productiemachines, onder andere voor 
bifaciale zonnepanelen, het zo moei-
lijk hebben? Daarvoor zijn volgens De 
Groot 2 hoofdredenen.

‘China is al lang niet meer dat lagelo-
nenland dat alleen maar goed is voor 
massaproductie van simpele produc-
ten. De machinebouwers daar kregen 
steeds beter onder de knie wat wij 
doen. Tempress investeerde zwaar 
in R&D en engineering om de toon in 
innovatie te blijven zetten. Maar daar 
betaalden we Nederlandse prijzen 
voor. Onze producten waren daardoor 
wel de beste, maar niet de goedkoop-
ste in de markt. Ondertussen ging 
de Europese zonnepanelenindustrie 
teloor. Onze concurrenten in Azië kre-
gen daardoor een nog betere positie. 
Daarnaast verwaarloosden we onze 
basis. We hadden ooit een fl inke voet 
aan de grond in de halfgeleiderindus-
trie. Van onze 400 mensen focuste op 
een gegeven moment 80 procent zich 
op onze solar activiteiten. Als het dan 
minder gaat in die markt dan heb je 
een probleem.’

Pareltje
Ondanks de val die Tempress over 
de jaren maakte, twijfelde De Groot 
niet toen hij de kans kreeg om in het 
bedrijf te stappen. Dat had allereerst 
te maken met zijn liefde voor vernieu-
wende technologie. ‘Met mijn achter-

grond in de hightech was het niet lastig 
om te constateren dat dit bedrijf een 
pareltje is. Het kan heel veel waarde 
toevoegen aan de business van zijn 
klanten. Of het nou R&D of massapro-
ductie betreft, er wordt hier gewerkt 
aan unieke oplossingen voor diff usie, 
depositie en laminatietechnologieën bij 
hoge temperaturen. Ik ben ontzettend 
onder de indruk van de mensen, de 
producten en de kennis. Tegelijkertijd 
is het bedrijfsmatige fundament om op 
voort te bouwen stevig. De afgelopen 
5 jaar is de keten geoptimaliseerd voor 
lage kosten. De kosten voor de klant 
bij het gebruik van ons LPCVD-proces 
zijn teruggebracht met een factor 5. 
Dit hebben we bereikt door het aantal 
wafers per batch te verhogen, grotere 
ovens te bouwen en de kosten per 
systeem te verminderen, bijvoorbeeld 
door in China te gaan produceren. 
Daarnaast wordt in de zonnepanelen-

industrie nog steeds de strijd om meer 
effi  ciency gestreden. De theoretische 
limiet van het rendement van kristallijn 
gebaseerde zonnecellen ligt rond de 
30 procent, dat ligt vast in de wetten 
van de natuur. De vooruitgang gaat 
in kleine stappen van tienden van 
procenten of minder. Inmiddels zit de 
industrie ergens op 25 procent. We 
hebben dus nog een stukje te gaan. 
Onze technologie kan daarbij helpen 
en daarmee zijn we per defi nitie rele-

‘Wij willen weer 
zonnepanelenproductie 

in Europa’



van enige omvang kon zonder enig fi nan-
cieel risico de voordelen van de eigen 
productie van zonne-energie plukken.
‘Ik zocht contact met een ondernemer 
met een agrarisch adviesbureau. Ook 
hij kon het bijna niet geloven, maar na 
het bestuderen van de regeling waren 
er geen twijfels. Hij boorde zijn netwerk 
aan, wij brachten vrijblijvende off ertes 
uit – veelal voor 499-kilowattpiek-instal-
laties. In heel veel gevallen kregen we 
de opdracht. In de boerengemeenschap 
kent iedereen elkaar. Succes spreekt 
zich snel rond. Als je het goed doet, 
zijn het trouwe klanten. We werken nog 
steeds samen met velen van hen.’

Boekwerken
In 2014 vroeg Xperal 99 SDE+-subsidies 
aan, er werden er 98 goedgekeurd. Het 
bedrijf groeide sindsdien hard. Inmid-
dels heeft het 23 mensen op kantoor. In 
het veld lopen er gemiddeld zo’n 50 tot 
100 rond, vaste en fl exibele krachten. Als 
engineering, procurement en construc-
tion (epc-)bedrijf werkt het direct voor 
eindgebruikers, maar ook in opdracht 
van investeringsmaatschappijen.
Jaimie Louwers: ‘We houden van 
complexe uitdagingen, zoals de bouw 
van de solar carports die we in Heerlen 
en Bloemendaal realiseerden. Nog zo’n 
leuke opdracht betrof een Suntracker, 
waarbij 42 zonnepanelen op een 8 
meter hoge, 2-assige constructie zijn  
gemonteerd in Gastel. Een ander mooi 
recent project, gewoon omdat het er   

Xperal zou niet bestaan zonder het 
eigenzinnige karakter van de broers 
Louwers. Ze werkten bij een dakdek-
kersbedrijf in Midden-Limburg. Dat 
wilde in 2009 iets met de installatie van 
zonnepanelen gaan doen. De broers 
kregen de lead, maar de Nederlandse 
omstandigheden waren niet bijzonder 
gunstig in die tijd.

Discussie met de baas
‘Er bestond enkel een aanschafsubsidie 
van 650 euro’, stelt Jaimie Louwers. 
‘Dat was niet voldoende om de particu-
liere mark los te trekken. Het ging dus 
moeizaam. Net over de grens was het 
echter anders. In België ging het hard, 
dankzij een vooruitstrevend subsidie-
systeem. Alexander overtuigde het 
bedrijf zich op Vlaanderen te focussen. 
Dat leidde tot heel veel werk. Maar toen 
de vraag daar in 2012 begon af te ne-
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Alexander en Jaimie Louwers startten in 2012 met Xperal. 
Inmiddels behoort hun epc-onderneming tot de voorhoede 
van de commerciële zonne-energiemarkt. In 2018 realiseerde 
het 24 megawattpiek aan pv-projecten, het jaar daarop 
nagenoeg het dubbele. Hoewel het vasthouden van die groei 
geen probleem is vanwege de grote vraag, kiest het bedrijf dit 
jaar voor consolidatie. ‘Wij willen ons kwaliteitsniveau kunnen 
blijven garanderen’, aldus Jamie Louwers. ‘Voor nu focussen 
we ons even op het bijschaven van de organisatie en het 
interne proces, om vanaf 2021 weer door te pakken.’

Xperal maakt zich op voor nieuwe groeifase:

‘Professionaliseringsslag 
solar branche dringt cowboys 
uit de markt’

‘Niemand heeft iets aan een 
lage prijs als je daar later voor 

moet bloeden’

men dankzij een verandering in beleid, 
was het afgelopen. Ik ging in discussie 
met de baas en probeerde hem te over-
tuigen dat we de markt anders moesten 
benaderen. Veel interesse was er niet. 
2 dagen later nam ik ontslag, even later 
volgde Alexander me om samen Xperal 
op te richten.’

Voordelen plukken
Eind 2013 werd in Nederland de Stimu-
leringsregeling Duurzame Energiepro-
ductie (SDE+) ingevoerd. Toen Jaimie 
Louwers zich erin verdiepte, wist hij niet 
wat hij las; de zakelijke markt lag voor 
het oprapen; iedere bedrijf met een dak 
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gaaf uitziet in het boerenlandschap, is 
een installatie van in totaal 3,5 mega-
wattpiek die we onlangs op 3 bij elkaar 
gelegen agrarische gebouwen legden. 
Wat Xperal kenmerkt is een zeer oplos-
singsgerichte aanpak. Dat valt goed 
bij veel ontwikkelaars. Die hebben veel 
kennis van financiering, maar minder 
van wat er nodig is om een optimale in-
stallatie te realiseren. We zijn niet bang 
zijn om technische issues ter discussie 
te stellen als dat nodig is, op een posi-
tieve manier dan natuurlijk. Inmiddels 
heeft de markt dan ook een enorme 
professionaliseringsslag gemaakt. Waar 
opdrachten vroeger werden opgete-
kend op een paar A4’tjes, zijn dat nu 
vaak complete boekwerken waarin 
tot in detail allerhande technische en 
functionele eisen worden gesteld. Dat 
is logisch, het gaat vaak om heel veel 
geld. Zonne-energiesystemen zijn 
investeringen voor 15 tot 20 jaar; ze 
moeten hun werk gedurende die tijd 
goed en betrouwbaar doen. Het is ook 
goed. Het zorgt ervoor dat de cowboys 
uit de markt worden gedrukt.’

Gas geven
Dat Xperal de concurrentie wel degelijk 
ook op prijs uitvecht, mag duidelijk zijn. 
In een groeimarkt is het altijd druk en 
binnen Europa staan de zakelijke gren-
zen open, ook voor ondernemers uit 
landen waar de bedrijfskosten laag zijn 
in vergelijking met Nederland. 
‘Wij hebben uiteraard onze operatie 
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‘We maken pas op de plaats 
om hoge kwaliteit te kunnen 

blijven garanderen’

Het SDE+-succes van Xperal

In de voorbije jaren heeft Xperal zich 
in de nationale top 10 van epc-bedrijven 
weten te vestigen. Het omvangrijke 
portfolio aan SDE+-projecten dat 
het bedrijf opgebouwd heeft, is 
zeer divers. De projecten variëren 
bijvoorbeeld van ruim 9.000 zonne-
panelen bij houtverwerker Plospan en 
een 100-tal zonnedaken bij agrariërs, 
tot meer dan 10.000 zonnepanelen 
bij Weyers Venlo, een pv-carport van 
2.630 zonnepanelen in Heerlen en 
35.000 zonnepanelen bij Voestalpine 
in Bunschoten.

• Aantal gebouwde pv-projecten: 980
• Vermogen gebouwde SDE+-projecten 

in Nederland: 130 megawattpiek

geoptimaliseerd uit het oogpunt van 
kostenefficiency’, aldus Jamie Louwers. 
‘Onze inkoop is goed geregeld, we wer-
ken efficiënt, hebben ons eigen horizon-
taal en verticaal transport... Dat neemt 
niet weg dat wij niet altijd de goed-
koopte zijn. Niemand heeft echter iets 
aan een lage prijs als je daar later voor 
moet bloeden. Dat besef groeit ook bij 
ontwikkelaars en eindgebruikers. 
Bij Xperal geldt daarom dat kwaliteit 
op de eerste plaats komt. Zo gebruiken 
we alleen zonnepanelen die op de tier 
1-lijst staan. Je ziet het ook in onze 

strategische besluiten. Wij realiseerden 
in 2018 24 megawattpiek. In 2019 was 
dat 47 megawattpiek. We zouden nu 
weer kunnen verdubbelen, gezien de 
marktvraag. We maken dit jaar ech-
ter pas op de plaats. Hoewel het heel 
moeilijk is om “nee” te zeggen, zeker 
tegen onze vaste klanten, focussen we 
ons op het bijschaven van de organi-
satie en het interne proces, zodat we 
ons kwaliteitsniveau kunnen blijven 
garanderen. Daarbij kijken we ook naar 
de kennisontwikkeling die nodig is om 
de trends in de markt bij te houden, 
bijvoorbeeld het gebruik van zonnepa-
nelen met steeds hogere vermogens en 

het gebruik van batterijen. Daarnaast 
moeten we zorgen dat we voldoende 
mensen in huis hebben om het werk 
te doen. Ervaren projectengineers zijn 
moeilijk te vinden, dus zoeken we tech-
nische mensen met de juiste mentaliteit 
en leiden die dan zelf op. Een blijvend 
aandachtspunt is de relatie met toele-
veranciers, groothandels en de directe 
lijnen met fabrikanten, zodat levering 
nooit een probleem is om projecten op 
het moment dat het moet te realiseren. 
Vanaf 2021 zullen we dan weer vol gas 
geven op verdere groei.’
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Sommige van onze panelen lopen wel heel hard deze 
zomer. Zoals het zwarte 360 Wp paneel en de uit de 
kluiten gewassen 450 Wp. Beide uitgerust met de 
nieuwste generatie DMEGC 166 mm monokristallijne 
cellen. 

Maar gelukkig voor u is er een constante aanvoer van 
nieuwe panelen uit onze onze fabrieken en hebben 
onze distributeurs (zie onder) meestal ook nog wel wat 
op voorraad.

0172 23 59 90
info@vdh-solar.nl

0523 27 22 78
info@mijnenergiefabriek.nl

085 77 37 725
info@navetto.nl

0575 58 40 00
info@oosterberg.nl

0522 82 09 93
info@hadec.nl

 0497 55 53 62
info@alius.nl

 088 099 500
info@wasco.nl

Distributeurs:

088 500 7000
duurzaam@rexel.nl

+ 32 (0) 4824848
solar@rexel.be

DMEGC Solar is onderdeel van de Hengdian Group

1 Bloomberg New Energy Finance (2019, 5 maart). A Behind the Scenes Take on Lithium-ion Battery Prices. 
2 Bloomberg New Energy Finance (2019, 3 december). Battery Pack Prices Fall As Market Ramps Up With Market Average At $156/kWh In 2019.

huisbatterijen zijn zeer 
geschikt om het aan-
deel zelfconsumptie van 
zelfopgewekte energie te 
verhogen. Meer zelfcon-

sumptie betekent minder transport van 
elektriciteit, wat kan helpen het elek-
triciteitsnet te ontlasten en de energie-
transitie te versnellen. In Duitsland zijn 
inmiddels al meer dan 200.000 thuisbat-
terijen geïnstalleerd. Nu de Nederlandse 
overheid heeft aangekondigd de salde-
ringsregeling vanaf 2023 af te bouwen, 
ontstaat de vraag of de thuisbatterij een 
fi nancieel rendabel middel wordt voor 
het verhogen van de zelfconsumptie. 

Gemiddeld gebruiken huishoudens 
30 procent van de elektriciteit die hun 
zonnepanelen opwekken. Binnen de 
salderingsregeling kan het overige deel 
van de eigen opwek worden wegge-
streept tegen het jaarverbruik. Vanaf 
2023 ontvangt de consument een terug-
leververgoeding voor dat deel van de 
opgewekte stroom dat niet mag worden 
gesaldeerd. Deze vergoeding wordt 
wettelijk vastgesteld op 80 procent van 
de elektriciteitsprijs zonder belastingen. 

Dit is aanzienlijk lager dan de contract-
prijs per kilowattuur die een consument 
ontvangt door het wegstrepen van 
verbruik in de huidige situatie.

80 procent zelfconsumptie
Met een thuisbatterij kunnen huishou-
dens overdag stroom opslaan die zij 
’s avonds gebruiken voor bijvoorbeeld 
hun vaatwasser, wasmachine, koelkast 
of televisie. Het toevoegen van zo’n 
energieopslagsysteem aan een zonne-
paneelinstallatie kan de zelfconsumptie 
tot 80 procent verhogen. Een niveau 
van 60 tot 70 procent is echter voor de 
meeste huishoudens fi nancieel realis-
tischer, omdat de stap naar 80 procent 
om (meer dan) een verdubbeling van de 
batterijcapaciteit vraagt.
Een huishouden met een elektriciteitsver-
bruik van 3.000 kilowattuur en een zon-
nestroomsysteem van 3,3 kilowattpiek, 
oftewel 10 tot 12 zonnepanelen, kan 
met een thuisbatterij van ongeveer 3,7 
kilowattuur 60 procent eigen verbruik 
realiseren. De terugverdientijd van het 
toevoegen van een thuisbatterij is afhan-
kelijk van de aanschafprijs en de jaar-
lijkse kostendaling. Deze prijzen kunnen 

uiteenlopen van 500 tot 1.100 euro per 
kilowattuur (exclusief installatiekosten), 
waarbij een kleiner batterijpakket relatief 
duurder is dan een groter systeem1.

Terugverdientijd: korte versus lange termijn
De huidige terugverdientijd van zonnepa-
nelen is ongeveer 7 jaar. Wanneer men 
een installatie zoals hiervoor beschreven 
aanschaft in combinatie met een batterij 
(uitgaande van een gemiddelde prijs van 
793 euro per kilowattuur1) ligt de terug-
verdientijd op 12 jaar. Dit is niet voor elk 
type batterij winstgevend aangezien een 
batterij 10 tot 20 jaar meegaat, afhankelijk 
van het aantal laad- en ontlaadcycli. 
Volgens Bloomberg New Energy Finance 
is de prijs voor lithium-ionbatterijen de 
laatste 10 jaar met gemiddeld 20 procent 
per jaar afgenomen1,2. De batterij is 
slechts een deel van het systeem dat 
ook een omvormer en energiemanage-
mentsysteem bevat. Zou de systeemprijs 
van thuisbatterijen jaarlijks met 10 pro-
cent dalen, dan wordt de terugverdientijd 
van een zonnestroomsysteem met thuis-
batterij vanaf 2025 minder dan 10 jaar 
en vanaf 2030 zelfs lager dan van een 
installatie zonder thuisbatterij. Een aantal 
ontwikkelingen kan de terugverdientijd 
mogelijk verder verlagen. Bijvoorbeeld 
een eenmalige subsidie van 250 euro per 
kilowattuur, zoals momenteel in Vlaan-
deren kan worden aangevraagd. Of het 
aankomende Equigy-platform van Ten-
neT, Swissgrid en Terna waarmee consu-
menten geld kunnen verdienen wanneer 
zij stroom opslaan in hun thuisbatterij ten 
behoeve van netstabilisatie. Op de korte 
termijn is een thuisbatterij dus (nog) niet 
fi nancieel rendabel, maar een voortzet-
ting van de jaarlijkse kostprijsreductie, 
een subsidie en het Equigy-platform 
kunnen dit echter snel veranderen. Zo 
biedt de afbouw van de salderingsrege-
ling op de lange termijn een manier om 
het aandeel zelfconsumptie te verhogen 
en het elektriciteitsnet te ontlasten.

Terugverdientijd van een zon-pv-systeem (3,3 kWp) zonder en met een thuisbatterij (3,7 kWh)

Zelfconsumptie verhogen met een thuisbatterij: 
technisch haalbaar, ook fi nancieel rendabel?

Frank Schoemaker
Dutch New Energy Research 
Onderzoeker

T
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Hoe is het nu met?

SolaRoad werkt aan nieuwe 
generatie zonnefi etspaden
De redactie van Solar Magazine spreekt iedere editie met een 
ondernemer met een bedrijf of kennisinstituut – ondernemer 
of wetenschapper – die eerder een grote ambitie uitsprak. 
Wat is ervan terechtgekomen? Is het een succes of is het 
mislukt? Dit keer Arian de Bondt, directeur van SolaRoad.

Hoe is SolaRoad ontstaan?
‘Onze basistechnologie voor het ont-
trekken van zonnestroom aan infra-
structuur werd vanaf 2010 ontwikkeld 
binnen een samenwerkingsverband van 
onder andere TNO, de provincie Noord-
Holland en Ooms Civiel. Dat mondde 
in 2014 uit in de realisatie van een solar 
fi etspad van 73 meter in Krommenie. 
Daarna volgden nog enkele kleine 
pilots, ook in Frankrijk. In 2018 werd 
SolaRoad bv opgericht.’

Het jaar daarop kwam er een kink in de kabel…
‘Onze technologie was klaar voor groot-
schalige marktintroductie. We wilden 
zien hoever we ermee konden gaan. 
In samenwerking met de provincies 
Noord- en Zuid-Holland legden we in 
totaal 150 meter solar wegdek aan. In 
maart 2019, kort na de feestelijke ope-
ning van een busbaan in Spijkenisse, 
ging het mis. Er kwamen enkele stukken 
van ongeveer 10 bij 10 centimeter los uit 
de 1 centimeter dikke lichtdoorlatende 
epoxylaag die de onderliggende zon-
nepanelen beschermt. Ook het wegdek 
bij Schiphol hield het niet.’

‘Succes is ook een 
kwestie van geduld’

Hoe kan dat gebeuren?
‘We hadden expertise opgebouwd met 
solar fi etspaden. Die kunnen inciden-
teel zwaar verkeer – bijvoorbeeld met 
brandweerauto’s van 12 ton – weer-
staan. Dat moet ook. Een weg voor 
auto’s, vrachtwagens en bussen is 
echter iets anders. Er ging dan ook 
uitvoerig onderzoek vooraf aan deze 
projecten. TNO voerde mechanische, 
thermische en vermoeiingstests uit. Er 
werd ook gekeken naar de eff ecten van 
wisseling van vorst en dooi. Maar die 
labtesten bleken niet voldoende, we 
hadden wat gemist.’

Wat waren de gevolgen?
‘Een hoop negatieve berichtgeving. De 
busbaan werd ontmanteld, de weg bij 
Schiphol later ook. De politieke com-
motie was groot. Provincie Zuid-Holland 
trok zich terug als eerste grote gebrui-
ker. Provincie Noord-Holland – die kort 

voor de incidenten een half miljoen euro 
investeerde – besloot echter aan boord 
te blijven als aandeelhouder in onze bv.’

SolaRoad gaat zich nu sec focussen op 
fi etspaden…
‘Pv-geïntegreerde infrastructuur kan 
een enorme bijdrage leveren aan de 
energietransitie. We hebben het over 
een gigantisch oppervlak, bovendien is 
sprake van een voordelige dubbelfunc-
tie. Voordat de technologie geschikt is 
voor wegen, zijn we jaren verder. Maar 
fi etspaden kunnen nu al. Wij verkopen 
een goed product met een opbrengst 
van 100 kilowattuurpiek per vierkante 
kilometer per jaar. Dat is, naast door-
ontwikkeling, hetgeen waar we ons voor 
nu op concentreren.’

Hoe ziet de technologische roadmap eruit?
‘We werken momenteel aan de volgende 
generatie. Daarbij maken we de stap van 
glas naar dunnefi lmkunststofpanelen. 
Dat doen we onder andere binnen het 
Europese Rolling Solar-consortium dat 
binnenkort een testtraject op Chemelot 
aanlegt. Het werken aan een effi  ciënter 
en robuuster product gaat hand in hand 
met het omlaa brengen van de kosten.’

Hoe doe je dat?
‘Door te werken met betrouwbare 
partners en goed verkrijgbare compo-
nenten. Daarnaast helpt schaalvergro-
ting in productie enorm; de vraag moet 
dus toenemen. De bekendheid met de 
mogelijkheden is nog klein bij overheden. 
Daarom zijn we zeer blij met de recente 
opdracht van provincie Utrecht voor een 
solar fi etspad van meer dan 300 meter. 
Dit soort zichtbare commerciële cases 
zijn belangrijk om verder te komen. Je 
kunt ze echter slechts beperkt afdwingen. 
Succes is ook een kwestie van geduld.’



SOLAR MAGAZINE | juni 2020 77

©
 S

ol
ar

fi e
ld

s 
| K

oe
n 

M
ol

Rijkswaterstaat en Wageningen Environmental Research zijn 
binnen het nationaal consortium de kartrekkers van het na-
tionaal meetprotocol. Het stelt projectontwikkelaars in staat 
om de ecologische impact te monitoren en te vergelijken met 
een nulmeting die voor de start van de bouw van het zonne-
park plaatsvindt. Daarbij zal zowel de biodiversiteit boven de 
grond – fl ora, vogels en insecten – als ondergronds worden 
gemeten. Ook de bodemvruchtbaarheid en koolstofopslag in 
de bodem zijn onderwerp van de metingen.

Betere ontwerpen
‘Er is een zeer grote diversiteit aan zonneparken en als je 
een verband wilt leggen tussen de kenmerken van zon-
neparken en de gevolgen voor de biodiversiteit moet je 
systematisch onderzoek doen’, opent Schotman het ge-
sprek. ‘Het meetprotocol vormt de basis voor dat onder-
zoek. Want door dezelfde meetmethode te hanteren, kun 
je onderbouwde conclusies trekken en uiteindelijk betere 
zonneparken ontwerpen. En dat is het hogere doel.’
Wie denkt dat elders in Europa een ongebreidelde hoeveel-
heid kennis beschikbaar is over de invloed van zonneparken 
op de biodiversiteit, heeft het volgens Schotman mis. ‘Uit een 
aantal literatuuroverzichten blijkt dat er nog zeer weinig we-

Zon in Landschap presenteert 
meetprotocol Biodiversiteit zonnevelden:

‘Betere zonneparken 
ontwerpen is het 

hogere doel’

Het nationaal consortium Zon in Landschap 
presenteerde onlangs het meetprotocol 

biodiversiteit zonnevelden. Het is opgesteld 
om op een uniforme wijze te onderzoeken hoe 
zonneparken een positieve bijdrage kunnen 

leveren aan de biodiversiteit. ‘Nederland 
kan een Europese voorhoedespeler worden’, 

stelt onderzoeker Alex Schotman van de 
universiteit Wageningen.

tenschappelijk onderbouwde inzichten 
zijn over biodiversiteit in zonneparken.’

SolarEcoPlus
Wat Schotman betreft, wordt Neder-
land in de komende jaren dan ook een 
Europese voorhoedespeler aangaande 
onderzoeken naar biodiversiteit en zon-
neparken. Het innovatieproject Sola-
rEcoPlus dat samen met onder andere 
TNO wordt uitgevoerd, waarbinnen op 6 
nieuwe zonneparken onderzoek naar de 
bodemkwaliteit en biodiversiteit wordt 
gedaan, is daarbij een eerste beproe-
ving voor het nationaal meetprotocol. 
‘Het meetprotocol is binnen dit en 
andere innovatieprojecten het instru-
ment om het onderzoek te structureren 
en meer kennis te ontwikkelen over het 
ontwerpen van zonneparken, inclusief 
de juiste beheerrichtlijnen. In een twee-
de op handen zijnde project, dat vooral 
is gericht op praktische richtlijnen voor 
ontwerp en beheer van zonneweiden, 
willen we bij enkele tientallen bestaande 
zonneparken onderzoek doen. Als je 
het meetprotocol op die schaal toepast 
en vergelijkbare gegevens verzamelt, 
kun je echt goede wetenschappelijke 
conclusies trekken.’

In de kinderschoenen
Maar eerlijk is eerlijk, volgens Schot-
man staat het gebruik van het meet-
protocol vooralsnog om meerdere 
redenen in de kinderschoenen. ‘Het 

hanteren van het meetprotocol is al-
lereerst vrij arbeidsintensief.  Het gaat 
namelijk niet alleen om het meten van 
bodemwaarden en technische eigen-
schappen van zonneparken, maar 
bijvoorbeeld ook om het meten van de 
biodiversiteit. En aan dat alles hangt 
een stevig prijskaartje. Als direct ge-
volg komt een groter onderzoekspro-
gramma ook niet vanzelf van de grond. 
Daar is subsidie van de overheid voor 
nodig, omdat de kosten voor project-
ontwikkelaars anders te hoog oplopen.’
Schotman heeft met zijn onderzoeks-
team afgelopen kalenderjaar wel al een 
verkenning uitgevoerd bij 10 zonnepar-
ken. Dat onderzoek krijgt dit jaar een 
vervolg op nog eens 15 zonneparken. 
Op basis van deze bevindingen– en de 
toepasbaarheid van het meetprotocol 
in relatie tot de benodigde middelen 
– wordt het meetprotocol in 2021 van 
een update voorzien. ‘Bij verkenning 
gaat het om een bezoek van enkele 
uren, waarbij we waarnemingen doen 
op het gebied van vegetatie, land-
schappelijke ligging en technische 
eigenschappen van het zonnepark. Bo-
vendien roepen we voor de uitvoering 
van het onderzoeksprogramma de hulp 
in van vrijwilligers van de Vlinderstich-
ting, de Zoogdiervereniging en Sovon 
Vogelonderzoek Nederland. We hopen 
dat zonneparken uiteindelijk worden 
opgenomen in het meetnet voor biodi-
versiteit in Nederland.’

Niet verplichten
‘In een samenhangend onderzoekpro-
gramma wil je één protocol hanteren. Ver-
der is monitoring van de bodemkwaliteit 
en biodiversiteit altijd maatwerk’, vervolgt 
Schotman. ‘Je zult dus niet altijd het hele 
meetprotocol hoeven te doorlopen. Je 
kunt bijvoorbeeld wel ambities hebben 
om bij een zonnepark midden in de Veen-
koloniën vegetatie te ontwikkelen voor 
vlinders, maar dat is vanwege de ligging 
in dat gebied minder kansrijk. In een ste-
delijke omgeving waar veel gerecreëerd 
wordt, kun je je richten op landschappe-
lijke inpassing en een hoge biodiversiteit, 
in akkerbouwlandschap kan de onder-
steuning vooropstaan van de functionele 
biodiversiteit voor plaagbestrijding. Dat 
soort zaken vergen specifi eke monitoring.’
Schotman ziet overigens geen heil in 
het van overheidswege verplichten om 
bij alle zonneparken het meetprotocol 
te hanteren. ‘Je moet de sector niet 
opzadelen met een heel zware verplich-
ting die veel geld kost. Ook de overheid 
zit daar niet op te wachten. De overheid 
zal als vergunningverlener samen met 
projectontwikkelaars een compromis 
uit de hoge hoed moeten toveren met 
realistische natuurdoelstellingen. We 
willen leren hoe die doelen te bereiken 
zijn. Lukt dat, dan kunnen we over 5 jaar 
beschikken over goed onderbouwde 
ontwerp- en beheerrichtlijnen die positief 
bijdragen aan de biodiversiteit en het 
behoud van bodemvruchtbaarheid.’
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Ann Nowé (Vrije Universiteit Brussel):

‘Kunstmatige intelligentie kan lokale 
onbalans netten ondervangen’
In de rubriek ‘De onderzoeker’ spreekt Solar Magazine ieder kwartaal met een professor, 
hoogleraar of andere professional die zich bezighoudt met onderzoek naar zonne-energie. 
In deze editie spreken we met Ann Nowé, hoofd van het Artifi cial Intelligence (AI) Lab 
van de Vrije Universiteit Brussel. Zij introduceerde samen met haar onderzoekers een 
algoritme voor het verhandelen van zonnestroom met behulp van een cryptomunt.

PV omvormer + Hybrid omvormerPV omvormer + Hybrid omvormer

omvormerproductieomvormerproductie
jaar toegewijde 

netherlands@aforenergy.com www.aforenergy.com +86-21-54326236

Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.

omvormerproductieomvormerproductie
jaar toegewijde 11

Enkelfase (1-3.6kW) Enkelfase (3-8kW) Driefase (3-20kW) Driefase (25-40kW) Driefase (50-60kW) Hybrid omvormer (3-5kW)

Lokale Voorraad 

Lokale Service

Wat doen jullie bij het AI Lab?
‘Het was het eerste in zijn soort op het 
vasteland van Europa. Het bestaat al 
sinds 1983, toen ik nog wiskunde stu-
deerde. Inmiddels is het een wereldwijd 
gewaardeerd instituut. We focussen ons 
op onderzoek naar multi-agentsyste-
men in de wetenschap dat zelfl erende 
kunstmatige intelligentie altijd gepaard 
gaat met interactie, tussen systemen 
onderling of met mensen.’

Hoe kom je dan bij een algoritme voor het 
verhandelen van zonnestroom?
‘De eerste keer dat het ter sprake 
kwam, was in 2013. Concreet werken 
we er al 6 jaar aan. We hebben een 
probleem in België dat ook niet vreemd 
zal klinken voor Nederlanders. Er zijn 
steeds meer particulieren met zon-
nepanelen op het dak. Wat niet wordt 
gebruikt, gaat het stroomnet op; daar-
voor krijg je een vergoeding. De stroom 
wordt echter overdag geproduceerd. 
’s Avonds wordt juist veel gebruikt.’

Daardoor ontstaat onbalans op en 
overbelasting van het net…
‘Ver transport betekent verlies van 
energie. Je wilt dus dat wat lokaal 
wordt geproduceerd lokaal wordt ge-
bruikt. Het overdimensioneren van het 
stroomnet is een oplossing, maar wel 
een dure. In Vlaanderen is ook geëx-
perimenteerd met een centrale oplos-
sing, waarbij consumenten het beheer 
van elektrische apparaten uit handen 
gaven. Maar dat wil natuurlijk niemand. 
Je lost zo’n probleem alleen op met 
positieve incentives.’

Jullie dachten ‘dit is een mooie klus voor ons’?
‘Onze multi-agentbenadering bij het 
creëren van autonome, slimme syste-
men voor het aanpakken van complexe 
interactie is hiervoor geschikt. Het 

basisidee is simpel. We roepen een 
crypomunt in het leven – de NGRcoin – 
voor de aankoop en verkoop van lokale 
zonne-energie, bijvoorbeeld op het 
niveau van een wijk of meerdere wijken. 
Produceer je meer dan je gebruikt, 
dan ontvang je daar NRGcoins voor 
op voorwaarde dat de stroom lokaal 
wordt verbruikt. Koop je die, dan betaal 
je ervoor met deze munten. Zo kunnen 
vraag en aanbod optimaal op elkaar 
afgestemd worden. NRGcoins worden 
verhandeld op een onlinemarkt.’

Daar is een smart grid voor nodig…
‘Bij de producenten en consumenten 
worden echte slimme meters geïnstal-
leerd die de energiebehoeften van de 
huishoudens en de beschikbaarheid 
van lokale groene stroom kunnen 
inschatten. Het slim zelfl erend algo-
ritme kan op de gewenste momenten 
de transacties doen, rekening houdend 
met de wensen en het gedrag van 
de gebruikers.’ 

Hoe kun je erop vertrouwen dat je niet 
te veel betaald voor je zonne-energie?
‘Dat is een kwestie van vraag en 
aanbod. Is groene stroom duurder dan 

grijze, dan is er gewoonweg geen markt 
voor. Het systeem zorgt dat je als afne-
mer van zonne-energie altijd een goede 
prijs betaalt, en dat de verkopers een 
gunstige constante inkomstenstroom 
hebben. De netwerkbeheerders krijgen 
er lokale stabiliteit voor terug. Je kunt 
ze ook extra vergoeden met een fractie 
van de transactie.’ 

De fossiele-energieproducenten zullen 
hier niet blij mee zijn…
‘Uit die hoek kwamen inderdaad de eni-
ge protesten binnen. Maar zij weten ook 
dat de wereld verandert. Bovendien is 
de stap naar de praktijk niet snel gezet. 
Zo zit er wetgeving in de weg; als parti-
culiere producent van zonne-energie is 
het ondoenlijk om aan de huidige ver-
plichting van het aankondigen van een 
day-aheadprijs te voldoen. Een andere 
hobbel is het uitbannen van fraude via 
de digitale meter. Het algoritme werd 
binnen het Europese innovatieproject 
SCANERGY ontwikkeld. Onze voorma-
lige collega Mike Mihaylov werkt nu in 
een recentelijk opgestart bedrijf dat pi-
lots uitvoert. Hij werkt onder andere aan 
het automatisch opsporen van atypisch 
gedrag van mogelijke kwaadwilligen.’
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Zonne-energie in tijden van corona 
Ook in de zonne-energiesector zijn de effecten van het coronavirus te merken. Werkzaam-
heden gaan gelukkig door, met inachtneming van het protocol ‘Samen veilig doorwerken’. 
De sector is blij met de verlenging van de SDE+-beschikkingen die dit jaar verlopen. Dit is 
door Holland Solar in overleg met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en 
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor elkaar gekomen, wat lucht geeft om 
veel projecten alsnog te realiseren. Binnen de zonne-energiesector maakt men zich vooral 
zorgen over de middellange termijn en dan met name over verminderde vraag en stagnatie 
van projecten. Op de website van Holland Solar zijn voorstellen hiervoor te vinden. Holland 
Solar werkt samen met de NVDE en SolarPower Europe om Europese maatregelen ten gunste 
te laten komen van de Nederlandse duurzame-energiesector.  

Wat betekent 50 procent 
lokaal eigendom?
In het Klimaatakkoord is afgesproken 
dat er bij wind- en zon-op-landprojecten 
gestreefd wordt naar 50 procent lokaal 
eigendom. Over de interpretatie van deze 
passage is in de praktijk nog veel discus-
sie. Holland Solar heeft daarom samen 
met NVDE, NWEA, de Natuur- en Milieu-
federaties en Energie Samen een Q&A 
gemaakt voor gemeenten en provincies, 
deze is te vinden op de website van Hol-
land Solar. De Q&A gaat in op hoe men 
gezamenlijk kan komen tot de gewenste 
hoeveelheid lokaal eigendom. Er wordt 
uitgelegd dat eigendom ook financi-
eel risico dragen betekent en er wordt 
ingegaan op hoe de relatie ligt tussen dit 
streven en vergunningsprocessen.

Word lid van Holland Solar!
Holland Solar is al sinds 1983 dé 
branchevereniging voor de Nederlandse 
zonne-energiesector. Als branchevereni-
ging heeft Holland Solar een duidelijke 
visie: zonne-energie wordt de belangrijk-
ste energiebron van Nederland!
• Belangenbehartiging 
• Branchekwaliteit 
• Kennisplatform 
• Ontmoetingsplatform 
• Gebruik Holland Solar-logo 

Vraag het lidmaatschap nu aan via 
www.hollandsolar.nl.

HANOVER SOLAR

QUAL ITY SOLAR PANELS

WWW .HANOVERSOLAR .DE

BERGEN OP ZOOM, THE NETHERLANDS

+31 (0) 165 203 842

INFO@HANOVERSOLAR.DE

Regionale Energiestrategieën en zonne-energie 
Zonne-energie is geliefd bij gemeenten. Dat blijkt uit de concept Regionale Energiestrategieën 
(concept-RES’en). Samen met NVDE en NWEA bestudeert Holland Solar de concept-RES’en 
op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Zij zal waar nodig gemeenten en RES-regio’s adviseren 
en een algemene reactie geven. Hierin zal veel aandacht komen voor de mogelijkheden van pv 
op daken, carports, restgronden en landbouw. 

Zonnestroom breekt record na record 
De afgelopen tijd is er veel nieuws over recordopbrengsten van zonnestroom. Op verschil-
lende dagen is er, mede door verminderde stroomvraag, zelfs sprake geweest van negatieve 
elektriciteitsprijzen. Holland Solar doet voorstellen om de negatieve gevolgen van dit soort 
effecten in de toekomst zoveel mogelijk te beperken. Negatieve elektriciteitsprijzen over een 
langere periode zijn in SDE+-projecten voor rekening van de exploitant: zij krijgen over die 
uren ook geen SDE+-subsidie over de opwek.

Naar hogere verzekerbaarheid
Holland Solar en Techniek Nederland ondersteunen samen het Verbond van Verzekeraars 
bij het inlichten van zijn leden over brandrisico’s van panden waarop zonnestroomsystemen 
worden geïnstalleerd. Naast het informeren van verzekeraars hebben Holland Solar en 
Techniek Nederland een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van Scope 12. Dit zal 
het instrument zijn bij het gestandaardiseerd en gekwalificeerd inspecteren van grootschalige 
zonnestroomsystemen bij oplevering. Daarnaast zal het in belangrijke mate bijdragen aan 
een betere verzekerbaarheid van projecten.

Zonnige kansen in de SDE++ of niet?  
Met enige zorg kijkt de zonne-energiesector naar de ontwikkelingen van de SDE++-regeling.  
Met de komst van andere technieken voor CO2-reductie in de SDE++, zoals CO2-afvang 
en -opslag (CCS), zal de jaarlijkse SDE++-pot snel leeg zijn. Holland Solar vreest dat voor 
zonne-energieprojecten weinig te halen valt in de SDE++, terwijl in de samenleving juist veel 
zonne-energie-initiatieven ontstaan. Holland Solar pleit voor een gelijk speelveld en stelt dat 
de CO2-winst over de hele levensduur van een project meegeteld mag worden. Ook is Holland 
Solar van mening dat elektrificatie in de industrie goed gestimuleerd moet worden, hand in 
hand met wind- en zonnestroom. 
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SOLAR ACTIVITEITENKALENDERBiedt u oplossingen in warmte, 
elektriciteit of energiebesparing?

Dan is dit uw podium.

6-8 oktober
Brabanthallen 
Den Bosch
VAKBEURSENERGIE.NL

De meest 
complete beurs 
in de branche

26-28 augustus 2020
AgriVoltaics
De eerste internationale conferentie over 
de combinatie van agrarisch gebruik van 
land met de productie van zonne-energie 
vindt plaats in Perpignan te Frankrijk. 
De wetenschappelijke gemeenschap komt 
tijdens AgriVoltaics bijeen en bezoekt ook 
diverse testfaciliteiten. 
www.agrivoltaics-conference.org

7-9 september 2020
Solar Solutions International & 
Duurzaam Verwarmd
Solar Solutions International telt dit jaar 
meer dan 250 exposanten en is vanwege het 
coronavirus verplaatst naar september. Solar 
Magazine is opnieuw hoofdmediapartner 
van de enige opzichzelfstaande Nederlandse 
zonne-energievakbeurs. Ook dit jaar vindt de 
beurs Duurzaam Verwarmd gelijktijdig plaats.
www.solarsolutions.nl 

7-11 september 2020
EU PVSEC
EU PVSEC is nog altijd een van de 
belangrijkste congressen ter wereld voor 
het upstream-gedeelte van de solarwaar-
deketen, te weten wetenschappers en 
machinebouwers. Het evenement vindt 
dit jaar voor het eerst digitaal plaats van-
wege de coronapandemie.
www.photovoltaic-conference.com

23-24 september 2020 
The Solar Future NL 
Solarplaza organiseert voor de twaalfde 
keer de Nederlandse editie van de interna-
tionale conferentiereeks ‘The Solar Future’, 
het zakelijke en strategische platform voor 
de Nederlandse zonne-energiemarkt. 
www.thesolarfuture.nl

6-8 oktober 2020
Vakbeurs Energie 
De Vakbeurs Energie 2020 vindt ook dit 
jaar plaats in de Bossche Brabanthallen en 
kent een focus op warmte, elektriciteit en 
energiebesparing. Gelijktijdig en in colocatie 
vinden de vakbeurzen Zero Emission | 
Ecomobiel, Industrial Heat & Power en 
PREFAB plaats.
www.energievakbeurs.nl 

4 november 2020
Floating Solar Conference
Dit evenement uit de koker van Solarplaza 
is de eerste dedicated wereldwijde con-
ferentie over drijvende zonneparken en 
vindt plaats in Amsterdam. Wereldwijd is 
er inmiddels meer dan 1 gigawattpiek aan 
drijvende zonnepanelen opgesteld.
www.fl oatingsolarconference.com

11 november 2020
Sunday
De Sunday is het grootste congres 
over zonne-energie van Nederland. 
Onderzoekers, promovendi, producenten, 
leveranciers, adviseurs en bestuurders 
wonen het evenement waar wetenschap de 
praktijk ontmoet bij; met gemiddeld zo’n 
300 bezoekers.
www.sunday.nl 

20 november 2020
HIER opgewekt
HIER opgewekt is het grootste landelijke 
evenement over lokale duurzame energie 
en beleeft zijn negende editie. Van startend 
bewonersinitiatief  tot gevorderde coöperatie. 
Deelnemers vanuit gemeenten, provincies, 
warmtebedrijven, energieleveranciers en 
serviceverleners zijn ook welkom.
www.hieropgewekt.nl

9-11 december 2020
RE-Source
’s Werelds grootste conferentie voor 
kopers en leveranciers van hernieuw-
bare energie is terug in Amsterdam. Het 
evenement, dat georganiseerd wordt door 
SolarPower Europe en Wind Europe, 
heeft onder meer aandacht voor power 
purchase agreements (ppa’s).
resource-event.eu

27-28 januari 2021
InterSolution
De vakbeurs InterSolution beleeft in 2021 
zijn elfde editie. Ook ditmaal vindt het 
evenement plaats in Flanders Expo te 
Gent. In de december 2020-editie zal Solar 
Magazine in zijn tijdschrift een redactionele 
beursspecial vervaardigen.
www.intersolution.be



4BLUE
Groothandel (zonnestroom)
Bijsterhuizen 3005a, 6604LP Wijchen
T. +31 24 204 20 90
E. info@4blue.nl | I. www.4blue.nl

Afore New Energy Technology
Fabrikant van omvormers
T. +86 21 5432 6236 
E. netherlands@aforeneergy.com  
I. www.aforenergy.com

APsystems
Fabrikant van micro-omvormers
Cypresbaan 7, 2908LT Capelle a/d IJssel
T. +31 10 2582670 |  E. emea@
apsystems.com |  I. emea.APsystems.com

Conduct Technical Solutions BV
Bliksem- en overspanningsbeveiliging
Aalborg 4. 2993LP Barendrecht 
T. + 31 180 53 11 20
E. info@conduct.nl | I. www.conduct.nl

DMEGC Benelux
Fabrikant zonnecellen en zonnepanelen
T. + 31 15 369 31 31
E. erik@gmec.nl 
I. www.dmegc.nl

E-Solys BV
Leverancier van monitoringssoftware
Ludenbos 9, 1358 EL Almere 
T. +31 36 711 7036 
E. info@e-solys.nl | I. www.e-solys.nl

Enphase Energy
Fabrikant van micro-omvormers
Pettelaarpark 84, 5216 PP, Den Bosch
E. rgruijters@enphaseenergy.com 
I. www.enphase.com/nl

Esdec BV
Fabrikant van montagesystemen
Londenstraat 16, 7418 EE Deventer
T. +31 5 70 70 20 00
E. info@esdec.com | www.esdec.com

Fronius International
Fabrikant van omvormers
Froniusplatz 1, 4600 Wels (Oostenrijk)
T. +31 900 37 66 487 | E. pv-sales@
fronius.com | I. www.fronius.com

Shenzhen Growatt New Energy Techn.
Fabrikant van omvormers
T. +86 755 2747 1900
E. info@ginverter.com 
I. www.ginverter.com

Krannich
Importeur/groothandel (zonnestroom)
Einsteinweg 51D, 3404 LJ IJsselstein
T. +31 30 245 16 93 
E. info@nl.krannich-solar.com 

kWh People
Executive search & recruitment
Dokstraat 477, 6541 EZ Nijmegen
T. +31 24-6635415 | E. info@
kwh-people.com | I. kwh-people.com

Libra Energy BV
Importeur/groothandel (zonnestroom)
Molenwerf 30-32, 1911 DB Uitgeest
T. +31 251 656 277 | E. info@
libra.energy | I. www.libra.energy

Natec
Groothandel (zonnestroom & led)
Graaf v. Solmsweg 50-T 5222 BP 
Den Bosch | T. +31 73 68 40 834 
E. info@natec.nl | I. www.natec.nl

Panther Energy Systems B.V.
Solar - Hybrid - Storage - Heating
T. +31 575 21 44 33
E. verkoop@panther.solar 
I. www.panther.solar

Guangzhou Sanjing Electric (SAJ)
Fabrikant van omvormers
SAJ Innovation Park, No.9, Guangzhou
E. sales@saj-electric.com
I. www.saj-electric.com

Siebert Nederland
Digitale displays voor pv-systemen
Jadedreef 26, 7828BH Emmen
T. +31 591 633 444 | E. info@siebert-
solar.com | I. www.siebert-solar.com

SMA Benelux
Fabrikant van omvormers
Gen. de Wittelaan 19B, 2800 Mechelen 
T. +32 15 28 67 39 | E. info@SMA-
benelux.com | I. www.SMA-Benelux.com

Solar Construct Nederland
Fabrikant van montagesystemen 
Transportweg 26A, 2676LL Maasdijk 
T. +31 85 773 77 27 | E. info@solar
constructnl.nl | I. www.solarconstruct.nl

SolarClarity BV
Importeur/groothandel (zonnestroom)
Hogeweyselaan 145, 1382 JK Weesp
T. + 31 294 769 028 | E. sales@solar-
clarity.nl | I. www.solarclarity.nl

SolarEdge Technologies
Fabrikant van omvormers
Lange Dreef 13, 4131NJ Vianen
T. +31 800 71 05 | E. infoNL@
solaredge.com | I. www.solaredge.nl

Ginlong Technologies (Solis)
Fabrikant van omvormers
Nokweg 3-B, 2451AL Leimuiden
T. +31 85 048 1300 | E. benelux@
ginlong.com |  I. www.ginlong.com

SOLARWATT
Fabrikant zonnepanelen/thuisbatterijen
De Prinsenhof 1.05, 4004 LN Tiel 
T. +31 344 767 002 | E. info.benelux@
solarwatt.com | I. www.solarwatt.nl 

Sunbeam
Fabrikant van montagesystemen
Kwikstaartlaan 18, 3704GS Zeist
T. +31 30 4300433 | E. info@sunbeam-
pv.com | I. www.sunbeam-pv.com

VAMAT
Distributeur van omvormers Huawei
Maarssenbroeksedijk 33, 3542 DM 
Utrecht | T. +31 (0)348 769 059 
E. info@vamat.nl | I. www.vamat.nl

VDH Solar BV
Groothandel (zonnestroom)
Frankrijklaan 9, 2391 PX Hazerswoude-
Dorp | T. +31 172 235 990 
E. info@vdh-solar.nl | I. www.vdh-solar.nl

Wattkraft Benelux
Distributeur van omvormers Huawei
Orteliuslaan 850, 3528BB Utrecht
T. +31 30 767 11 026 | E. service.benelux
@wattkraft.com  |  I. www.wattkraft.com
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Traditionele omvormers werken met gelijkstroom
en zeer hoge spanning. Bij storing of een defect kan
gelijkstroom een gevaarlijke vlamboog geven die 
lastig te stoppen is. Micro-omvormers van Enphase 
lossen dit probleem op: ze zetten gelijkstroom 
direct om naar een veilige 230 Volt wisselspanning 
en zijn standaard voorzien van een ‘Rapid 
Shutdown’ functie. Bij een storing schakelt de 
aardlekschakelaar in de meterkast het volledige 

systeem uit. Een gevaarlijke vlamboog is dan
ook niet mogelijk bij het gebruik van Enphase
micro-omvormers. Verzekeraars zoals Interpolis 
adviseren dan ook om micro-omvormers te 
gebruiken bij de installatie van PV systemen . 
In de USA is dit zelfs de norm voor scholen en 
overheidsgebouwen. Wilt u brandveiligheid 
garanderen? Combineer dan vakkundige
installatie met micro-omvormers van Enphase.

Meer weten over de gegarandeerde brandveiligheid van Enphase micro-omvormers?
Contact uw accountmanager of bel 073-7041636 voor een gesprek over veiligheid.

Enphase, het meest veilige systeem zonder compromis! 

Maak van een PV systeem geen brandhaard, 
kies voor de brandveiligheid van Enphase

Benelux



Solarclarity: ook uw
ideale partner voor

     

daken

Maak een koffie-afspraak met onze accountmanagers voor de zakelijke markt: 

solarclarity.nl/koffie-met

Scherp geprijsde projectpanelen, omvormers en bevestigingsmaterialen 

Hoogste leverbetrouwbaarheid

Ruime kredietmogelijkheden

Mét de gebruikelijke Solarclarity service en technische expertise.


