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Wél of géén recordjaar?
Vandaag de dag lijkt een record niet 
veel meer voor te stellen. Of  het nu om 
Nederlands grootste zonnepark of  de 
zonnepanelen met het hoogste vermogen 
gaat; records worden continu verbro-
ken. Voor zonnestroom geldt dat in het 
afgelopen decennium (wereldwijd) vrijwel 
ieder kalenderjaar een recordvermogen 
aan zonnepanelen is verwelkomd. Of  dat 
in Nederland en België ook dit jaar gaat 
gebeuren, is door de coronapandemie 
maar nog de vraag…

Brancheorganisatie Holland Solar schat 
dat er in Nederland dit jaar 2,5 tot 3 
gigawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd 
wordt; economische crisis of  niet. Vast-
staat in ieder geval dat de Nederlandse 
zonne-energiesector via de subsidierege-
ling SDE+ binnenkort over een record-
pijplijn beschikt van grofweg 13 giga-
wattpiek aan nog te realiseren projecten.

Vlaanderen verwelkomt komend kalen-
derjaar 2 nieuwe subsidieregelingen; voor 
huishoudens en bedrijven. In het eerste 
halfjaar groeide de zonnepaneelverkopen 
in Vlaanderen alvast met 16 procent. Er 
werden zo’n 7.000 pv-systemen meer 
geplaatst dan in de eerste helft van 2019.

Ook zelf  breken wij met Solar Magazine 
record na record. Sinds 1 januari heeft 
vrijwel iedere kalendermaand geresulteerd 
in meer unieke bezoekers ten opzichte van 
het recordjaar 2019. In de maand maart 
werd zelfs voor het eerst de grens van 
400.000 unieke bezoekers doorbroken; 
iets wat ook in mei en juni gebeurde. De 
wekelijkse nieuwsbrief  is eerder dit jaar de 
mijlpaal van 20.000 abonnees gepasseerd. 
Ook in deze editie van ons tijdschrift leest 
u het nodige over records. Zoals Solar 
Concept dat dit jaar een recordaantal zon-
nepanelen installeert en over de routekaart 
zonnewarmte die de Nederlandse zon-
newarmte nieuwe records moet bezorgen. 
Ik wens u veel leesplezier!

Edwin van Gastel 
Uitgever | edwin@solarmagazine.nl
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ACM: Zonneplan mag met nieuw bedrijf 
energie leveren
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft Zonneplan Energie toestemming ge-
geven om gas en elektriciteit te gaan leveren aan kleinverbruikers. De ACM verstrekt 
Zonneplan Energie hiertoe een vergunning. De oprichters van Zonneplan – een van 
Nederlands grootste installateurs van zonnepanelen in de residentiële markt – richtten 
Zonneplan Energie afgelopen maart op met als doel om een eigen energiebedrijf te 
starten. De ACM vindt dat Zonneplan Energie inmiddels heeft aangetoond te voldoen 
aan de wettelijke vereisten – zoals betrouwbare levering, leveringsplicht en leverings-
zekerheid – om energie aan kleinverbruikers te leveren. 

Delta Lloyd ook in hoger beroep veroordeeld 
tot betalen hagelschade aan zonnepanelen
Delta Lloyd is door het gerechtshof Amsterdam ook in hoger beroep veroordeeld tot het 
betalen van hagelschade aan zonnepanelen bij een pluimveehouder in Zuidoost-Brabant. 
Die schade ontstond na een hagelstorm in juni 2016. De rechtbank Amsterdam oordeelde 
in augustus 2018 dat Delta Lloyd verplicht was om uit hoofde van de verzekeringsovereen-
komst de door de eiser geleden schade aan de zonnepanelen te vergoeden. Het tussentijdse 
opbrengstverlies en de dientengevolge misgelopen subsidie hoefde de verzekeraar daarbij 
niet te vergoeden. Delta Lloyd spande vervolgens een hoger beroep aan, waarin het 
gerechtshof Amsterdam nu uitspraak heeft gedaan. Het gerechtshof stelt nu in het hoger 
beroep van oordeel te zijn dat de aan de zonnepanelen vastgestelde beschadigingen niet 
zoals Delta Lloyd beweert als lichte beschadigingen kunnen worden gekwalificeerd.
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Meest geklikt in 
onze nieuwsbrief
1. Minister Ollongren: woningen 
met zonnepanelen krijgen mogelijk
slechter energielabel
Woningen met zonnepanelen krijgen door 
invoering van de nieuwe bepalingsme-
thoden voor het meten van de energie-
prestatie van gebouwen – de NTA 8800 
– mogelijk een slechter energielabel. Dat 
meldt minister Ollongren.

2. Vlaams minister Demir over run op 
zonnepanelen: 15 jaar terugdraaiende 
teller is geen zekerheid
‘De consument heeft recht op correcte 
informatie: 15 jaar lang een terugdraaiende 
teller is geen zekerheid.’ Dat stelt de Vlaam-
se minister van Energie Zuhal Demir naar 
aanleiding van de run op zonnepanelen.

3. 20.000 eigenaren van zonnepanelen 
kregen te weinig geld voor zonnestroom
Ongeveer 20.000 eigenaren van zonne-
panelen kregen in de afgelopen 2 jaar te 
weinig geld voor de door hen opgewekte 
stroom. Zij krijgen dit geld alsnog. Dat 
meldt de Autoriteit Consument & Markt.

4. IFV wil onderzoek met RIVM en 
NVWA naar risico’s en gevolgen branden 
met zonnepanelen
Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) 
wil samen met de veiligheidsregio’s, het 
RIVM, het Veiligheidsberaad, omge-
vingsdiensten en de NVWA onderzoek 
doen naar de gevolgen van branden 
met zonnepanelen. Volgens het IFV is 
er door de snelle opkomst van zon-
nepanelen behoefte aan een landelijke 
aanpak wanneer het aankomt op het 
omgaan met de gevolgen van branden 
met zonnepanelen.

5. Tweede Kamer neemt motie aan om bij 
subsidie SDE++ met hele economische 
levensduur te rekenen
De Tweede Kamer heeft een motie aange-
nomen waarin minister Wiebes gevraagd 
wordt in de SDE++ voor alle technieken 
de gehele economische levensduur mee te 
nemen in de berekening van de CO2-
reductie. De subsidieregeling SDE+ wordt 
vanaf komend najaar verbreed naar de 
Stimuleringsregeling Duurzame Energie-
transitie (SDE++). De eerste ronde opent 
op 24 november 2020 en er is 5 miljard 
euro beschikbaar.

Fotowedstrijd Solar Magazine 
Marktgids zonne-energie 2021
De redactie van Solar Magazine schrijft ook dit jaar een fotowedstrijd uit voor de 
‘Marktgids Zonne-energie 2021’ die in december 2020 verschijnt. De foto’s mogen 
zowel grondgebonden als gebouwgebonden zonne-energiesystemen betreffen en 
zowel zonnepanelen als zonnecollectoren tonen. De 4 mooiste foto’s die de redactie 
van Solar Magazine ontvangt, worden gepubliceerd middels een fotoreportage in de 
marktgids. De allermooiste foto komt op de voorpagina van deze speciale, jaarlijkse 
uitgave. Foto’s kunnen tot en met 16 oktober 2020 ingestuurd worden naar redactie@
solarmagazine.nl. Meer informatie over deelnemen aan de marktgids? Ga dan snel 
naar www.solarmagazine.nl/marktgids-zonne-energie
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paciteit van 400 megawattpiek voor zonnecellen én voor zon-
nepanelen. Vervolgens wil het bedrijf begin 2022 de jaarlijkse 
productiecapaciteit verhogen tot 1,4 gigawattpiek voor zon-
necellen en 0,8 gigawattpiek voor zonnepanelen door in 2021 
nog eens zo’n 170 miljoen euro kapitaal op te halen. 

Suntech neemt nieuwe fabriek in gebruik 
De Chinese fabrikant Suntech heeft in Wuxi zijn productie-
capaciteit voor zonnepanelen uitgebreid met 1,5 gigawattpiek. 
Het is de eerste fase van de uitbreidingsplannen van het 
zonne-energiebedrijf. De kosten voor de nieuwe productiefa-
ciliteiten bedragen zo’n 70 miljoen Amerikaanse dollar. Op 1 
augustus is de productie in het 150.000 vierkante meter grote 
complex officieel van start gegaan. Later dit jaar wil Suntech 
nog eens 8,5 gigawattpiek aan productiecapaciteit in gebruik 
nemen met fabrieken in Changzhou, Zhenjiang en Yangzhou.

Tekort aan silicium leidt tot stijgende prijzen 
zonnecellen en zonnepanelen
De productie van polykristallijn silicium bereikt in de maand 
augustus een negatief record. Door een reeks explosies bij een 
fabrikant in de maand juli is er momenteel sprake van stij-
gende prijzen. In een siliciumfabriek in China van GCL Poly 
deed zich half juli een reeks explosies voor. Omdat de regio 
Xinjiang goed is voor 50 procent van de Chinese siliciumpro-
ductie, is er volgens marktonderzoeksbureau PV InfoLink 
sprake van grote ongerustheid bij de Chinese overheid.

Q CELLS investeert 125 miljoen euro in Duits onderzoekscentrum
Q CELLS investeert in de komende 3 jaar ongeveer 125 
miljoen euro in zijn onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in 
Thalheim in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt. 20 miljoen 
euro gaat naar nieuwe apparatuur en machines. Verder zal 
het bedrijf jaarlijks 35 miljoen euro in R&D-werkzaamheden 
steken. Het geld wordt geïnvesteerd om de volgende generatie 
Q.ANTUM pv-technologie te ontwikkelen.

INTER

Trina Solar breidt productiecapaciteit zonnecellen 
uit met 10 gigawattpiek
Trina Solar gaat zijn productiecapaciteit voor zonnecellen 
gebaseerd op G12-wafers van 210 bij 210 millimeter met 10 
gigawattpiek uitbreiden. Met de nieuwe productiecapaciteit en het 
upgraden van bestaande productiecapaciteit zal de jaarlijkse pro-
ductiecapaciteit van het bedrijf tegen het einde van het volgende 
kalenderjaar 26 gigawattpiek bedragen. Daarvan is 70 procent 
gericht op ultrahoge efficiënte 210-millimeter-cellen.

PV InfoLink: JinkoSolar verkocht meeste zonnepanelen 
JinkoSolar heeft ook in de eerste helft van 2020 de meeste 
zonnepanelen verkocht. Marktonderzoeksbureau PV Info-
Link meldt dat LONGi Solar de runner-up is met meer dan 7 
gigawattpiek aan verkochte zonnepanelen. Ook Trina Solar en 
JA Solar verkochten meer dan 5 gigawattpiek zonnepanelen. De 
top 10-leveranciers domineerden ongeveer 85 procent van de 
wereldwijde vraag naar zonnepanelen in de eerste helft van het 
jaar, vergeleken met 60 tot 70 procent in de voorgaande jaren.

Tongwei Solar legt productie siliciumfabriek 
stil vanwege overstromingen 
Tongwei Solar heeft de productie in een siliciumfabriek in het zuid-
westen van China stilgelegd vanwege overstromingen. Dat meldt 
persbureau Bloomberg. Het is een nieuwe klap voor de wereldwijde 
siliciumproductie. In een siliciumfabriek in China van GCL Poly 
deed zich half juli een reeks explosies voor. De productie van 
polykristallijn silicium bereikt daardoor in augustus een negatief 
record, met prijsstijgingen als gevolg.

Meyer Burger gaat zonnecellen produceren in voormalige 
fabrieken Sovello en SolarWorld
Meyer Burger heeft 2 locaties gekozen in Duitsland voor de 
Europese productie van zonnecellen en zonnepanelen. Het gaat 
om Bitterfeld-Wolfen in de deelstaat Saksen-Anhalt en Freiburg 
in de deelstaat Saksen. Meyer Burger start met een productieca-

‘Geen glas, maar resten zonnecellen in 
weilanden na branden met zonnepanelen’
Bij de 2 branden in Noord-Holland en Flevoland is er geen glas van zonnepanelen in de 
weilanden terechtgekomen. Dit in tegenstelling tot berichtgeving van onder meer de NOS. 
In plaats van glas zijn er echter andere materialen uit de zonnepanelen in de weilanden 
terechtgekomen. Het een en ander wordt tegenover de redactie van Solar Magazine beves-
tigd door Louis Winder van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord die betrokken is 
bij de brand in de gemeente Hollands Kroon. ‘Het gaat om restanten van zonnecellen die 
over de weilanden zijn verspreid en er is dus géén glas in de weilanden terechtgekomen.’



SOLAR MAGAZINE | september 2020 7

MIN 2500-6000TL-XEMAX 50-80KTL3 LV

MIN 2500-6000TL-XE

6/7 MPPTs

Maximale efficiëntie 99% 

Type II SPD

AFCI functie

Quad Core Processor

Diagnose in één klik

MAX 50-80KTL3 LV

Slim en krachtig Elegant en krachtig

Service          085 040 9967

Growatt New Energy B.V.
www.growatt.co.nl                info@ginverter.com

    service.nl@ginverter.com

S
OLED scherm 

Aanraakknop

Compact ontwerp
Ruim 30% lichter

Optioneel AFCI

Type II SPD aan DC zijde

Online smart 
services

Online smart 
services

Alius biedt per direct en exclusief portrait-opstellingen van 
het montagesysteem van Sunbeam. Het pv-systeem voor 
platte daken kan alleen besteld worden na uitwerking door 
de projectafdeling van Alius.

Groothandel Libra Energy heeft zijn nieuwe webshop 
gepresenteerd. De onlinewinkel bevat een aantal nieuwe 
functionaliteiten waardoor bestellen volgens de groothandel 
van onder meer zonnepanelen gemakkelijker is.

De Chinese fabrikant Growatt heeft op de zonne-ener-
gievakbeurs SNEC zijn nieuwste generatie omvormers, 
generatie X, gepresenteerd. Ook werd een 1.500-volt-
stringomvormer onthuld.

De Oostenrijkse omvormerfabrikant Fronius maakt met 
zijn monitoringsoftware Solar.web voortaan voor eigenaren 
van zonnepanelen de potentiële meerwaarde van energie-
opslag inzichtelijk.

De Chinese pv-fabrikant JinkoSolar heeft op de vakbeurs 
SNEC in Shanghai het nieuwe zonnepaneel Tiger Pro 
onthuld. Het vermogen van de pv-module bedraagt 610 
wattpiek en de effi ciëntie 22,3 procent.

LG Electronics heeft een nieuw zonnepaneel gepresenteerd.
Het zonnepaneel LG370N1C-N5 heeft een vermogen van 
370 wattpiek en heeft 60 n-type zonnecellen. De effi ciëntie 
bedraagt 21,4 procent.

Van der Valk Solar Systems heeft een nieuwe product-
serie gepresenteerd voor het mechanisch verankeren van 
pv-systemen. De serie draagt de naam ValkSolarFix en is 
gemaakt van aluminium.

Alius breidt zijn assortiment vanaf deze maand uit met het 
Alpha Full Black-zonnepaneel van REC, dat een vermogen 
heeft van 365 wattpiek.

Viridian Solar kondigt een nieuwe samenwerkingspartner 
aan: ESTG. De solar groothandel voegt per direct het dak-
geïntegreerde pv-systeem Clearline Fusion aan het product-
assortiment toe.

Omvormerfabrikant GoodWe heeft een nieuwe reeks 
omvormers onthuld: de HT-serie. De stringomvormers 
hebben een vermogen van 100 tot 136 kilowatt. Er zijn 3 
varianten van de omvormers verkrijgbaar.

APsystems lanceert in de komende 18 maanden 
verschillende nieuwe micro-omvormers, waaronder een 
nieuwe native driefase QUAD-micro-omvormer aan het 
einde van dit jaar.

Maru lanceert een 2-in-1 Solar Boathouse. Het is volgens 
de leverancier het enige boothuis dat zichzelf  terugverdient, 
te weten met de stroom die de zonnepanelen op het dak van 
het boothuis opwekken.

BTW EN SUBSIDIES 
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- Alle oplossingen onder de nieuwe KOR

- Beste service tegen scherpste prijs

Probeer ons eens uit

WWW.BTW-ZONNEPANELEN.NL
085 - 48 66 900 info@btw-zonnepanelen.nl

De Centrale BTW Teruggave

Catharijnelaan 5

2161 CK Lisse



Op verzoek van de exposanten heeft Good! besloten om de vakbeurzen Solar Soluti-
ons International en Duurzaam Verwarmd nogmaals uit te stellen, naar dinsdag 16 tot 
en met donderdag 18 maart 2021. Peter Groot van beursorganisatie Good!: ‘Aan de 
hoeveelheid ticketaanvragen merkten wij 
dat er veel animo is vanuit professionals 
om weer een vakbeurs te bezoeken. Toch 
twijfelden veel exposanten of het op dit 
moment verantwoord is om veel mensen 
bij elkaar te brengen, en of zij hun deelna-
me wel tijdig konden regelen. Vanzelfspre-
kend zijn wij in gesprek gegaan met deze 
groep exposanten. Daarop hebben wij 
besloten om de beurzen te verplaatsen.’ 
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Vakbeurs Solar Solutions International 
uitgesteld tot maart 2021

Verkoop zonne-
panelen in Vlaanderen 
16 procent gegroeid
De verkoop van zonnepanelen is in 
Vlaanderen in de eerste helft van 2020 
met 16 procent gegroeid. Tot en met 
eind juni is ruim 121 megawatt aan 
zonnepanelen geïnstalleerd. Er zijn 
6.817 extra pv-systemen geplaatst. In de 
eerste 6 maanden van 2019 werd er in 
Vlaanderen zo’n 104 megawatt aan zon-
nepanelen geïnstalleerd. Dit betekent 
voor 2020 een groei van ruim 17 mega-
watt (red. noot: de Vlaamse statistieken 
bevatten het omvormervermogen en 
dus niet het zonnepaneelvermogen). 
Kijkt men naar de toename van het 
aantal pv-installaties, dan is de groei 
nog fors hoger. De groei bedraagt dan 
30 procent; oftewel 6.817 extra instal-
laties met zonnepanelen.

Subsidieaanvragen 
ISDE-regeling in 
eerste helft 2020 
40 procent gedaald 
Het geclaimde subsidiebedrag voor de 
regeling Investeringssubsidie duurzame 
energie (ISDE) is in de eerste helft 
van 2020 met 37 procent gedaald van 
66 naar 41,7 miljoen euro. Er werden 
22.459 aanvragen ingediend. Daarmee 
is het aantal aanvragen weliswaar met 17 
procent gegroeid, maar het aantal appa-
raten waarvoor subsidie is aangevraagd 
is juist met 12 procent gedaald van 
32.145 naar 28.354 apparaten. Het aantal 
aanvragen is met name in de maanden 
mei en juni drastisch gedaald. Werd er 
in 2019 in deze 2 maanden voor in totaal 
24 miljoen euro subsidie aangevraagd, 
in 2020 was dit maar 9,2 miljoen euro. 
In het eerste kwartaal van 2020 werd 
er dan ook 50 procent meer subsidie 
aangevraagd dan in het tweede kwartaal 
van 2020. In het eerste kwartaal zijn 
vermoedelijk veel aanvragen uit 2019 
opnieuw ingediend. Dit vanwege bud-
getuitputting in 2019. Wel is het aantal 
aanvragen voor zonneboilers gestegen.

Campagne wijst consumenten op 
noodzaak registreren zonnepanelen
De gezamenlijke netbeheerders starten een campagne om consumenten te wijzen op 
het belang om hun zonnepanelen of andere energieopwekkers aan te melden bij hun 
netbeheerder. De netbeheerders maakten in mei bekend de website energieleveren.
nl te hebben vernieuwd; het Productie Installatie Register (PIR) dat gekoppeld is aan 
EnergieLeveren.nl is vervangen door de Centrale Registratie van Systeemelementen 
(CERES). Daarmee werd ook de wijze waarop eigenaren hun zonnepanelen moeten 
laten registreren bij hun netbeheerder veranderd. Het registreren van zonnepanelen bij 
de netbeheerder is in Nederland bij wet verplicht. 

Vlaanderen: VREG schaart zich achter 
nieuwe zonnepanelensubsidie consumenten
De Vlaamse energieregulator VREG heeft een positief advies uitgebracht over de 
invoering van een nieuwe subsidie voor consumenten in Vlaanderen die zonnepanelen 
kopen. Vorige maand werd bekend dat Vlaanderen per 1 januari 2021 een nieuwe sub-
sidie invoert voor de uitrol van zonnepanelen bij huishoudens. Deze is van toepassing 
voor pv-systemen met een maximaal AC-vermogen van de omvormer van 10 kilovolt-
ampère, en in 2021 bedraagt de maximale subsidie 1.500 euro. De Vlaamse regering 
had de VREG om advies gevraagd over de nieuwe subsidie. In zijn advies stelt de 
VREG nu achter de principes van de regeling te staan, omdat deze marktgebaseerd is.

PBL: 50 procent freeriders bij 
Energie Investeringsaftrek (EIA)
In vergelijking met andere stimuleringsregelingen is de Energie Investeringsaftrek 
(EIA) een effectieve subsidie, maar het percentage ‘freeriders’ of meelifters is met 50 
procent aan de hoge kant. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in een 
policybrief over de EIA. In 2018 is de EIA extern geëvalueerd. Op verzoek van de 
Tweede Kamer heeft de regering toegezegd onderzoek te laten doen naar het vraag-
stuk van freeriders. Met een policybrief geeft het PBL nu invulling aan dat verzoek.

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.
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GroenLeven heeft de bouw van het drijvende zonnepark op de 
zandwinplas van der Wiel in Nij Beets afgerond. Op drijvende 
zonnebootjes zijn in totaal 33.648 zonnepanelen geplaatst.

Het eerste van 300.000 zonnepanelen van het grootste zonne-
park van Nederland is geplaatst. Na 5 maanden heien en instal-
laties maken voor zonnepark Vloeivelden Hollandia in Nieuw-
Buinen, melden Avitec en Solarfi elds de mijlpaal.

Woningcorporatie Portaal plaatst de komende 6 maanden op 
nog eens 69 woongebouwen in Amersfoort, Arnhem, Leiden, 
Nijmegen en Utrecht zonnepanelen. In totaal gaat het om 
2.800 zonnepanelen.

Rooftop Energy heeft het zonnedak geleverd bij Voestalpine 
Automotive Components Bunschoten. De 34.492 door installateur 
Xperal geplaatste zonnepanelen hebben een vermogen van 
11 megawattpiek.

Uit een analyse van het onderzoeksbureau Sobolt in opdracht van 
de gemeente Rotterdam blijkt dat het aantal zonnepanelen in de 
havenstad in 2 jaar tijd meer dan verdubbeld is. Afgelopen jaar 
was de groei 43 procent.

Supermarktketen Jumbo is gestart met de belevering van bijna 
100 Jumbo-winkels vanuit het nieuwe nationale distributiecentrum 
in Nieuwegein. Op het dak liggen zo’n 13.500 zonnepanelen.

GroenLeven heeft boven de frambozen van fruitteler Piet Albers
10.250 zonnepanelen geplaatst. Daarmee hebben de traditionele 
plastic bogen boven de frambozenstruiken plaatsgemaakt voor 
een zonnedak.

Zonnegilde heeft de aanbesteding gewonnen voor de realisatie 
van maximaal 16 zonneparken op het terrein van Waterschap 
Drents Overijsselse Delta. De eerste 3.400 zonnepanelen
verrijzen dit najaar.

Investeringsfonds Patronale Solar en Ecorus hebben het 
Nationaal Zonne-energie Fonds (NZF) opgericht. De 2 bedrijven 

maken via het fonds 300 miljoen euro beschikbaar voor de
realisatie van zonne-energieprojecten.

Rotterdam gaat met 15 nieuwe projecten – waaronder ‘Maak 
werk van zon’ – de energietransitie versnellen. De verschillende 
projecten moeten onder meer leiden tot de uitrol van 50.000 
zonnepanelen op daken.

Winkelboulevard GoStores in Gouda laat ruim 8.700 zonne-
panelen op het 26.500 vierkante meter grote dak installeren. 
De installatie wordt naar verwachting in september 2020 geheel 
in gebruik genomen.

Sunrock en Sunprojects hebben een pv-systeem van 5,5 me-
gawattpiek opgeleverd bij het logistiek centrum Westfi elds 
in het Brabantse Oirschot. Het betreffende gebouw kent een 
dakoppervlakte van 88.000 vierkante meter.

KiesZon heeft het distributiecentrum van GD-iTS in Zaltbommel
van 3.000 zonnepanelen voorzien. Saillant detail is dat er in 
het gebouw al jaren grote hoeveelheden zonnepanelen worden 
op- en overgeslagen.

Woningcorporatie Clavis gaat de komende jaren 800 huur-
woningen voorzien van zonnepanelen. De Saman Groep 
tekent voor het ontwerp, de communicatie,  de installatie en de 
monitoring van de zonnepanelen.

Mazda België heeft 3.696 zonnepanelen met een vermogen van 
1,2 megawattpiek geïnstalleerd op het dak van zijn Belgische 
bedrijfssite in Willebroek. Bovendien komen op de locatie 
85 laadpalen voor elektrische auto’s.

KiesZon heeft in opdracht van CBRE Global Investors een 
zonnedak van in totaal 12.240 zonnepanelen geplaatst op het 
dak van een distributiecentrum aan de Pudongweg op Schiphol.

Sunrock heeft voor vastgoedfonds Real I.S. ruim 10.000 zonne-
panelen geplaatst bij een distributiecentrum in Moerdijk. De zon-
nedaken zijn gerealiseerd op 2 daken van het complex Smartlog 2.

De gemeente Medemblik, HVC, de Dorpsraad Midwoud Oost-
woud en Historische Vereniging Midwoud-Oostwoud hebben 
het startschot gegeven voor de bouw van zonnepark Tripkouw
van 16.000 zonnepanelen.

Waterbedrijf Evides heeft op de productielocatie Kralingen in 
Rotterdam zijn eerste drijvende zonnepark in gebruik geno-
men. Het nieuwe zonnepark bevindt zich deels op het land en 
deels drijvend op het spaarbekken.

Sunvest heeft zonnepark Lelystad aan de IJsselmeerdijk
opgeleverd. De zonneweide is 2,1 kilometer lang en in 
oost-westopstelling gemonteerd en heeft een capaciteit van 
9,5 megawattpiek.

Het dak van Axell Logistics in Etten-Leur is door Oranjedak 
bedekt met 5.000 zonnepanelen. De 3 voetbalvelden aan 
zonnepanelen voorzien het transport- en logistiek bedrijf  en 
honderden huishoudens van zonnestroom.

In samenwerking met

Online afsluiten in slechts 3 minuten

3 PRIJSBEREKENING
Na invoer van 3 waarden
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3 ONLINE CONTRACT 
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creditcard of factuur
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•    Vergoedt niet behaalde opbrengst tijdens schade 
periodes
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Enexis luidt noodklok: 
stroomnet Brabant en Limburg bijna vol
Enexis luidt de noodklok. In het grootste gedeelte van de provincies Brabant en 
Limburg is het elektriciteitsnet bijna vol. De netbeheerder meldt 21 nieuwe hoogspan-
ningsstations waar nog maar beperkt capaciteit is. In de provincie Brabant gaat het om 
de meeste nieuwe hoogspanningsstations die op de landkaart van de netbeheerder met 
de kleur geel aangeduid zijn. De statussen van 21 van de 63 deelgebieden in Noord-
Brabant en Limburg zijn per vandaag aangepast.

CBS: vermogen zonnepanelen voor het 
eerst groter bij bedrijven dan bij woningen 
In 2019 was het opgesteld vermogen aan zonnepanelen in de zakelijke markt voor 
het eerst groter dan in de residentiële markt. Dat stelt het CBS. Het nieuwgeplaatst 
vermogen is weer verlaagd;naar 2.265 megawattpiek. Het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) verlaagde eind mei het in 2019 geïnstalleerde vermogen van 2.402 
megawattpiek naar 2.323 megawattpiek en nu dus naar 2.265 megawattpiek. Per eind 
2019 telt Nederland 6.874 megawattpiek aan zonnepanelen (red. ook het vermogen 
van eerdere kalenderjaren is gecorrigeerd). De afzet van 2.265 megawattpiek aan 
zonnepanelen in 2019 is nog altijd een toename van 49 procent ten opzichte van 
2018. Bij bedrijven (+59 procent) is de toename groter dan bij woningen 
(+39 procent). 

Analyse najaars-
ronde SDE+ 2019: 
Solarfi elds fi er 
aan kop
In totaal zijn er in de najaarsronde 2019 
van de SDE+-regeling 986 zonnestroom-
projecten goedgekeurd, met een vermo-
gen van 1.954 megawattpiek. Solarfi elds 
is de grote winnaar van de najaarsronde 
2019 en heeft ruim 266 megawattpiek 
aan beschikkingen verkregen. Meest in 
het oog springend in het portfolio van 
Solarfi elds is zonnepark Dorhout Mees 
van 147 megawattpiek. Ecorus en Sola-
rEnergyWorks zijn de runners-up. Dat er 
in de najaarsronde ruim 6.000 zon-op-
dakprojecten zijn afgevallen, wordt al snel 
duidelijk als men een blik werpt op de 
zonne-energiebedrijven die in deze subsi-
dieronde hoge ogen hebben gegooid. Het 
leeuwendeel van de bedrijven in de top 20 
legt zich namelijk toe op de ontwikkeling 
van grondgebonden zonneparken. Enkel 
Ecorus (circa 40 megawattpiek), Eneco 
(circa 38 megawattpiek) en KiesZon (31 
megawattpiek) hebben hun portfolio met 
dakgebonden pv-systemen fors uitgebreid 
en daarmee een plek in de top 20 weten 
te bemachtigen.

Holland Solar: Nederland installeert dit 
jaar 2,5 tot 3 gigawattpiek zonnepanelen
Nederland installeert in 2020 naar verwachting zo’n 2,5 tot 3 gigawattpiek zonnepane-
len. Dat stelt Holland Solar. Marktonzekerheden als gevolg van de coronacrisis leiden 
tot de relatief grote bandbreedte. Holland Solar schrijft in de Global Market Outlook 
van de Europese koepelorganisatie SolarPower Europe dat de meeste pv-projecten 
naar verwachting zullen vorderen zoals gepland, maar dat sommige projecten ook 
vertraging oplopen bij de uitvoering als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. 
‘De grootste uitdaging is nu om de voltooiing van alle projecten te verzekeren. Over 
het algemeen haalt ongeveer 70 procent van de gesubsidieerde projecten de deadline, 
inclusief tijdige netaansluitingen. In veel gunstige projectontwikkelingsgebieden is nu 
offi cieel sprake van netcongestie, waardoor er op korte termijn geen nieuwe projecten 
op het net kunnen worden aangesloten.’

Zonnepanelen 
produceren op zee 
13 procent meer 
stroom dan op land
Zonnepanelen produceren op zee 
gemiddeld 13 procent meer stroom dan 
op land. In sommige maanden loopt 
het verschil zelfs op tot 18 procent. Dat 
melden onderzoekers van de Universi-
teit Utrecht. De onderzoekers hebben 
een computermodel ontwikkeld voor 
drijvende zonnepanelen op zee, waarin 
ze de effecten van wind, golven en 
temperatuur simuleerden. De onderzoe-
kers baseerden zich op meteorologische 
gegevens van de campus van de Univer-
siteit Utrecht en de Noordzee. Daaruit 
berekenden ze de opbrengst voor zowel 
de situatie op land als op zee.

Wij hebben een
nieuwe webshop!

Vol handige functionaliteiten:
• actueel voorraadinzicht
• zonnepaneelvergelijker
• inzicht in je favoriete producten
en nog veel meer...

Ontdek zelf alle voordelen:
libra.energy/nieuw

full black 
modules

AANBIEDINGEN DIE U NIET KUNT WEIGEREN

www.krannich-shop.com

voor meer 
informatie
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Harm Valk, voorzitter van de projectgroep NTA 8800:

‘Fantastisch als je zonder 
zonnepanelen aan BENG-eisen 

kunt voldoen’
‘Het zou fantastisch zijn als je aan de BENG-eisen kunt 

voldoen zonder het gebruik van zonnepanelen, want dan kun 
je de betreffende woning relatief eenvoudig en goedkoop 

nul-op-de-meter maken door de plaatsing van zonnepanelen.’ 
Aan het woord is Harm Valk, voorzitter van de projectgroep 

NTA 8800 en lid van het bijbehorende rapporteursteam.
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Voor alle nieuwbouw – zowel woning-
bouw als utiliteitsbouw – moeten 
aanvragen van de omgevingsvergun-
ning vanaf 1 januari 2021 voldoen aan 
de eisen voor Bijna EnergieNeutrale 
Gebouwen (BENG). Of de nieuwbouw 
daadwerkelijk aan de BENG-eisen 
voldoet (red. zie kader), moet worden 
berekend met behulp van de NTA 8800. 
De NTA 8800 bevat geen eisen aan de 
energieprestatie van gebouwen, maar is 
een bepalingsmethode waarmee wordt 
vastgesteld of aan de BENG-eisen 
wordt voldaan die zijn opgenomen in 
het Bouwbesluit.

3 eisen
De huidige eis voor nieuwbouw – de 
Energie Prestatie Coëffi  ciënt (EPC) – 
stelt geen aparte eisen aan de kwaliteit 
van de gebouwschil. Met de BENG-ei-
sen gebeurt dat per 1 januari 2021 wel. 
De energieprestatie voor gebouwen 
wordt voortaan namelijk vastgelegd aan 
de hand van 3 eisen. Allereerst is dat de 
maximale energiebehoefte in kilowatt-
uur per vierkante meter gebruiksop-
pervlak per jaar; de BENG 1-eis. Hierbij 
spelen isolatie en het ontwerp een be-
langrijke rol. Ten tweede het maximale 
primair fossiel energiegebruik, even-
eens in kilowattuur per vierkante meter 
gebruiksoppervlak per jaar; de BENG 
2-eis. Het primair fossiel energiegebruik 
is de hoeveelheid fossiele energie die 
in een gebouw gebruikt wordt voor 

verwarming, koeling, warm tapwater en 
ventilatie. De derde en laatste eis is het 
minimale aandeel hernieuwbare energie 
in procenten; de BENG 3-eis. Daarbij 
telt niet alleen de directe opwekking via 
zonnepanelen of zonnecollectoren mee, 
maar ook bijvoorbeeld het gebruik van 
omgevingswarmte uit de bodem of de 
lucht via een warmtepomp.
Eind vorig jaar publiceerde minister 
Ollongren de defi nitieve grenswaarden 
voor de 3 BENG-indicatoren. ‘Onze 
projectgroep heeft de bijbehorende 
rekenmodellen ontwikkeld waarmee 
vastgesteld kan worden of woningen en 
gebouwen daadwerkelijk aan de BENG-
eisen voldoen’, opent Valk het gesprek. 
Valk is niet alleen voorzitter van de pro-
jectgroep NTA 8800, maar is ook senior 
adviseur Energie en Duurzaamheid bij 
Nieman Raadgevende Ingenieurs. Dat 
bedrijf is vanaf dag één nauw betrokken 
bij het vaststellen van de NTA 8800.

Thermometer
De NTA 8800 is volgens Valk inmiddels 
vastgesteld na  een nauwgezet en om-
vangrijk proces. ‘De bepalingsmethode 
is from scratch opgeschreven aan de 
hand van een set Europese normen. Het 
is een fi kse investering geweest – in tijd 
en geld – maar alle inspanningen zijn de 
moeite waard geweest. De lat lag vanaf 
dag één hoog. De overheid wilde af van 
verschillen in de bepalingsmethodes 
voor utiliteits- en woningbouw. Boven-

dien was er de wens om een einde te 
maken aan de grote verschillen tussen 
nieuwbouw en bestaande bouw. Beide 
wensen zijn vervuld.’
Nu de NTA 8800 defi nitief is vastgesteld 
en ook de bijbehorende rekensoftware 
klaar is, hoeft de rijksoverheid in feite 
alleen nog maar onderhoud te plegen. 
Valk: ‘Over 5 jaar zal de minister de 
thermometer in dit dossier stoppen 
om te kijken of de grenswaarden van 
de 3 BENG-indicatoren nog accuraat 
zijn. De bepalingsmethode blijft in 
principe gelijk, maar de minister kan 
uiteraard besluiten om de eisen aan de 

energieprestatie van gebouwen aan te 
scherpen. Dat kan te zijner tijd voor een 
specifi ek(e) woning of gebouw ook weer 
tot een ander energielabel leiden.’

Te grote schok voorkomen
Minister Ollongren meldde eerder dit 
jaar dat door invoering van de NTA 8800 
een groot aantal woningen en gebou-
wen een betere of slechtere labelletter 
krijgt dan bij de oude bepalingsme-
thode. Bij woningen behoudt 53 procent 
dezelfde labelletter, 21 procent ver-
schuift naar één labelklasse beter en 17 
procent verschuift naar één labelklasse 

slechter. Bij utiliteitsgebouwen behoudt 
52 procent dezelfde labelletter, 12 
procent verschuift naar één labelklasse 
beter en 12 procent verschuift naar één 
labelklasse slechter. De verschuivingen 
hebben verschillende oorzaken, maar 
hebben met name te maken met de 
toegenomen invloed van de geometrie 
van het gebouw op de uitkomst en met 
de actualisatie van de primaire energie-
factor voor elektriciteit (red. zie kader).

Ander energielabel
Valk vindt het geen probleem als som-
mige vastgoedobjecten een ander ener-

gielabel krijgen, mits de labelsprong 
maar niet te groot is. ‘Dat wil de over-
heid ook coûte que coûte voorkomen. 
Iets dergelijks geldt voor de hoogte van 
de eisen bij nieuwbouw: als je te grote 
stappen maakt, loopt je het risico dat 
woningen nog veel duurder worden of 
de bouwproductie stagneert.’
Dat nu zo’n 50 procent van de be-
staande woningen en gebouwen per 
1 januari 2021 een ander energielabel 
krijgt, is volgens Valk bovendien niet 
meer dan logisch. ‘Waar voorheen 
de energieprestatie aan de hand van 
het totale gebouw werd berekend, 
stappen we over naar een waarde 
per vierkante meter. Dit maakt dat de 
geometrie van gebouwen een fl inke 
rol gaat spelen; met name de verhou-
ding tussen het vloeroppervlak en het 
verliesoppervlak is daarbij van invloed. 
Dat zie je ook terug in de BENG-1 eis 
voor nieuwbouw, die ook afhankelijk is 
van die verhouding.’

Weinig verschil voor zonnepanelen
Een sleutelrol binnen de gehele BENG-
regelgeving is weggelegd voor de 
primaire energiefactor (PEF). De PEF 
drukt uit hoeveel kilowattuur fossiele 
energie gebruikt wordt voor de productie 
van 1 kilowattuur elektriciteit. In de NTA 
8800 is de PEF van elektriciteit veel lager 
geworden dan in de eerdere NEN 7120, 
omdat de opwekking van stroom de 
laatste jaren duurzamer is geworden.   u 
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Door de toename van het aantal wind-
molens en zonnepanelen is Nederlandse 
stroom duurzamer, waardoor eigen 
elektriciteitsproductie als “concurrent” 
van het landelijke elektriciteitsnet relatief 
minder positief scoort.
‘De Primaire Energiefactor (PEF) valt 
voor apparaten die elektriciteit opwek-
ken – bijvoorbeeld zonnepanelen –
tegen, terwijl die voor apparaten die op 
elektriciteit draaien juist gunstig uitvalt’, 
bevestigt Valk. ‘Mijns inziens zal het 
echter geen groot verschil maken voor 
de vraag hoeveel zonnepanelen project-
ontwikkelaars gaan plaatsen om met een 
woning aan de BENG-eisen te voldoen. 
De zonne-energiesector hoeft zich dus 
wat dat betreft geen zorgen te maken.’

50 tot 60 procent fossiele energie
Valk zou het zelfs juist positief vinden 
als het bouwbedrijven lukt om met 
zo min mogelijk zonnepanelen aan 
de nieuwe eisen te voldoen. ‘Het zou 
fantastisch zijn als je aan de BENG-
eisen kunt voldoen zonder het gebruik 
van zonnepanelen, want dan kun je de 
betreff ende woning relatief eenvoudig 
en goedkoop energieneutraal of nul-
op-de-meter maken door de plaatsing 
van zonnepanelen.’
Valk stelt namelijk dat het belangrijk 
is om te beseff en dat de 50 tot 60 
procent fossiele energie die nu nog 
gebruikt wordt in BENG-woningen in 
de toekomst ook duurzaam opgewekt 
zal moeten worden. ‘De vrije ruimte op 

de daken is in de toekomst dus volop 
nodig. In dat perspectief is het posi-
tief als de daken niet volledig benut 
worden voor zonnepanelen om in 
allerijl aan de BENG-eisen te voldoen. 
Je moet bovendien in het achterhoofd 
houden dat de bouwregelgeving wel-
iswaar eisen stelt aan het gebouwge-
bonden energieverbruik, maar niet aan 
het gebruikersdeel. Dat gebruikersdeel 
bevat bijvoorbeeld de stroom die nodig 
is voor alle huishoudelijke apparaten; 
van wasmachines tot televisies en 
elektrische auto’s. Juist met die weten-
schap is het een uitdaging om zonder 
het plaatsen van zonnepanelen aan de 
BENG-eisen te voldoen, want dan ben 
je écht toekomstbestendig bezig.’

Toch is het de zonne-energiesector al 
jarenlang een doorn in het oog: nieuw-
bouwwoningen waar de ontwikkelaar 
slechts 3 zonnepanelen – schaampaneel-
tjes – levert om de energieberekening 
precies passend bij de bouwvergunning 
te krijgen. Met de invoering van de BENG-
eisen zal daar volgens Valk niet veel aan 
veranderen. ‘Pas als de BENG 3-eis – het 
minimale aandeel hernieuwbare energie 
in procenten – substantieel verhoogd 
wordt, heb je grotere hoeveelheden 
zonnepanelen per project nodig. Ook 
komend jaar – en ook bij een aanscher-
ping van de BENG 3-eis – zullen veel 
projectontwikkelaars ervoor blijven kiezen 
om het minimaal- aantal benodigde zon-
nepanelen neer te leggen.’

Zonnepanelen, maar toch 
een slechter energielabel

Woningen met zonnepanelen krij-
gen door invoering van de nieuwe 
bepalingsmethode NTA 8800 mogelijk 
een slechter energielabel. De Primaire 
Energiefactor (PEF) is een van de as-
pecten die bijdraagt aan de verschui-
vingen in energielabels. De PEF drukt 
uit hoeveel kilowattuur fossiele energie 
gebruikt wordt voor de productie van 
1 kilowattuur elektriciteit. In de NTA 
8800 is de PEF van elektriciteit veel 
lager geworden, omdat de opwekking 
van stroom de laatste jaren duurza-
mer is geworden. Minister Ollong-
ren schrijft hierover het volgende: 
‘Gebouwen die met bijvoorbeeld veel 
zonnepanelen zelf elektriciteit opwek-
ken, zullen gemiddeld een minder goed 
label krijgen. Dit heeft te maken met 
het feit dat de elektriciteitsopwekking 
in het landelijk elektriciteitsnet steeds 
duurzamer is geworden, zodat eigen 
elektriciteitsproductie als “concurrent” 
van het landelijke net relatief minder 
positief gaat scoren. In de utiliteits-
bouw treft men vaker combinaties 
aan van veel elektriciteitsgebruik voor 
verwarmen en koelen (bijvoorbeeld 
warmtepompen) met eigen elektri-
citeitsopwekking via pv-panelen. In 
die gevallen is er dan vaak sprake van 
compenserende effecten waardoor de 
labelverschuivingen dan beperkt zijn.’

Japanse toptechnologie van leider en pionier 
op het gebied van zonnepanelen: Panasonic

Echt 
duurzame 
energie

∙ 23 jaar massaproductie en verkoop van zonnepanelen met unieke
HIT®-technologie.

∙ 0% uitval: betrouwbare werking met een uitvalpercentage van 
minder dan 0.005% (tot 31.12.2019).

∙ 10% meer opbrengst op warme dagen door extreem gunstige 
temperatuurkenmerken; 0,258% [%/°C] beste in de markt!

∙ 25 jaar productgarantie als bewijs van de uitstekende kwaliteit 
en betrouwbaarheid. Transport- en vervangingskosten inclusief.*

*registratie nodig voor 25 jaar product garantie

HIT® zonnepanelen. 

eu-solar.panasonic.net/nl
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Kans hagelschade zonnepanelen grootst op platte daken 
en kleinst bij zuidoost-oriëntatie

Hans de Moel: ‘We leggen een 
wetenschappelijke basis voor 
nieuwe beleidsvorming van 
verzekeraars en overheden’ 
In de rubriek ‘De onderzoeker’ spreekt Solar Magazine ieder 
kwartaal met een professor, hoogleraar of andere professio-
nal die zich bezighoudt met onderzoek naar zonne-energie. 
In deze editie is dat Hans de Moel, universitair docent bij de 
Vrije Universiteit in Amsterdam, die onlangs samen met zijn 
collega’s van het Instituut voor Klimaatvraagstukken het 
rapport ‘The vulnerability of solar panels to hail’ opleverde.

Hoe is dit onderzoek tot stand gekomen?
‘EIT Climate-KIC is een Europese 
kennis- en innovatie-community die 
streeft naar een welvarende, inclusieve 
en klimaatbestendige samenleving. 
Ons onderzoek maakt deel uit van het 
programma “1 miljoen bijna energieneu-
trale woningen in 2023”. Zonnepanelen 
spelen een belangrijke rol in de transitie 
naar zero emissie. Weersextremen zoals 
hevige hagelbuien kunnen dit over-
gangsproces beschadigen en vertragen.’

Hoe uniek is jullie onderzoek?
‘Ik richt me al heel lang op het onderzoe-
ken van klimaatrisico’s. Droogte, over-
stromingen, stormen… alles is aan bod 
gekomen. Maar onderzoek naar hagel is 
er nog weinig gedaan, al helemaal niet in 
relatie tot schade aan pv-installaties, en 
zeker niet wat betreft Nederland.’

Waarop lag de focus?
‘De eerste vraag was wat de kans is op 
een hagelbui die mogelijke schade   u
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veroorzaakt nu werkelijk is. Om daar 
iets over te kunnen zeggen, moet je kun-
nen bouwen op een serie waarnemin-
gen, zoveel als mogelijk. Daarbij hebben 
we gebruikgemaakt van de radarbeelden 
van het KNMI van 2008 tot en met 2019. 
Maar we hebben ook waarnemingen 
meegenomen van weeramateurs en 
anderen die teruggaan tot 1975.’

Hoe groot is de kans op dit soort 
weerfenomenen?
‘Dat is lastig te zeggen voor specifi eke 
locaties; in het zuidoosten van ons land 
valt bijvoorbeeld een factor 4 vaker hagel 
dan in het noordwesten. Voor Nederland 
als geheel kunnen we zeggen dat één 
keer in de 10 jaar er ergens hagelstenen 
vallen van meer dan 7 centimeter, en 
eens in de paar jaar hagelstenen van ten 
minste 4 centimeter. Dit soort hagelbuien 
trekken over gebieden van een paar 
honderd vierkante kilometer. Het is van-
wege de klimaatverandering logisch dat 
dit steeds vaker voorkomt, maar de data 
ontbreken om daar exacte wetenschap-
pelijke uitspraken over te doen.’

Wat is de schade die deze hagelbuien 
kunnen aanrichten aan zonnepanelen?
‘Dat was de tweede vraag die we 
adresseerden in ons onderzoek. Om 
die te beantwoorden, hebben we onder 
anderen samengewerkt met verzeke-
raar Achmea. Het ankerpunt was 23 
juni 2016, toen hagelbuien grote schade 
aan zonnepanelen in Noord-Limburg en 

Oost-Brabant aanrichtten. We hielden 
vele interviews en analyseerden onder 
andere schadedata, luchtfoto’s en 
wetenschappelijke literatuur. Grosso 
modo stellen wij nu dat hagelstenen 
vanaf 2 à 3 centimeter schade veroor-
zaken aan zonnepanelen. Dit kan ook 
onzichtbare schade zijn, maar vanaf 
4 à 5 centimeter betreft het meestal 
zichtbare schade.’

Grosso modo?
‘De kwetsbaarheid van zonnepanelen 
is afhankelijk van vele factoren, bijvoor-
beeld de hoek waaronder ze worden 
geplaatst. Op platte daken is die kleiner 
dan wanneer je ze op het dak van een 
gemiddeld huis monteert. Uit onze 
vergelijking blijkt dat het gemiddelde 
percentage zonnepanelen dat stuk is 
gegaan op platte daken ruim 18 procent 
is tegenover 12,6 procent op hoekda-
ken. Een tweede belangrijke factor is de 
oriëntatie. Bij zonnepanelen die richting 
het westen, zuidwesten of zuiden zijn ge-
plaatst, is de kans op schade bijna 2 keer 
zo groot als wanneer ze naar het zuidoos-
ten liggen. Die kansen zijn respectievelijk 
16 procent en 8,4 procent. Dat heeft 
ongetwijfeld te maken met de overheer-
sende windrichting tijdens de hagelbui.’

‘Hagelstenen vanaf 2 à 3 
centimeter veroorzaken schade 

aan zonnepanelen’

Een deel van jullie conclusies ligt 
voor de hand…
‘Dat geldt voor meer onderzoek, maar 
vermoedens zijn onvoldoende basis 
voor beleidsvorming, door bijvoorbeeld 
de politiek en verzekeraars. Pas als je 
iets echt weet, kun je er gefundeerde 
relevante acties aan verbinden.’

Zoals?
‘Het is niet aan ons om daarin te advi-
seren. Maar veel verzekeraars besloten 
na de hagelbuien van 2016 onzichtbare 
schade aan zonnepanelen niet meer 
te vergoeden. Dat is logisch vanuit de 
gedachte dat je niet met zekerheid kunt 
vaststellen of die niet al eerder was ont-
staan, bijvoorbeeld in de fabriek of bij 
het leggen. Maar werk je bijvoorbeeld 
met micro-omvormers dan zijn verschil-
len voor en na het gebeuren natuurlijk 
wel vast te stellen en gaat dat argu-
ment niet op. Bovendien is de kans op 
hagelschadeschade van uiteenlopende 
installaties relevant voor het vaststellen 
van verzekeringspremies.’

Het is ook relevant voor overheden…
‘Zonne-energie is een relatief nieuwe 
technologie en markt. Hoewel er 
Europese en nationale richtlijnen zijn, 
gelden geen verplichtingen en wordt 
er niet gehandhaafd. Dat zal moeten 
veranderen en ons onderzoek helpt bij 
het onderbouwen van nieuwe wet- en 
regelgeving, bijvoorbeeld wat betreft 
installaties, inspecties en check-ups.’
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Zonnepark Bomhofsplas heeft een om-
vang van ruim 18 hectare. Het telt 72.000 
zonnepanelen en is goed voor een capa-
citeit van 27,4 megawattpiek. Een van de 
unieke aspecten aan de installatie is dat 
ze direct stroom levert aan nabijgelegen 
huishoudens en bedrijven. Daarnaast 
zijn – vanuit ecologische overwegingen 
– de omvormers en transformatoren 
onderdeel van het drijvende systeem; er 
komt slechts één kabel aan land.

Volgende stap
‘Dat wij betrokken werden bij de trans-
actie voelde als een mijlpaal’, vertelt 
Chatelin. ‘Feitelijk was dat ook het geval. 
De ontwikkeling van drijvende zonnepar-
ken is, na dak- en grondgebonden sys-
temen, de volgende stap in grootscha-
lige solar-toepassingen. We zijn al een 
paar jaar betrokken bij de ontwikkeling 
van drijvende zonneparken, maar het 
was de eerste keer dat we de aankoop 
van zo’n installatie op water mochten 
begeleiden. Met de sectorgroep Duur-
zame Energie van Eversheds Sutherland 
hebben we in Nederland een van de 
grotere teams in de advocatuur. Wij wil-
len vanuit onze expertise vooroplopen, 
vanwege het belang van de energietran-
sitie en omdat het ontzettend leuk werk 
is. Dit was een uitgesproken kans om te 
laten zien wat we waard zijn.’

Samenhangende puzzel
De aandelen van Zonnepark Bomhofs-
plas zijn sinds juni dit jaar in handen van 
een consortium van investeerders: de 
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Eversheds Sutherland begeleidt kopers Zonnepark Bomhofsplas:

‘Overdracht drijvende zonneparken 
onontgonnen terrein’

Halverwege 2020 werd Europa’s grootste drijvende zonnepark – dat op de Bomhofsplas 
net ten noorden van Zwolle – aangesloten op het elektriciteitsnet. Gelijktijdig kondigde 

ontwikkelaar GroenLeven de verkoop aan. Eversheds Sutherland ondersteunde de 
kopers daarbij met de noodzakelijke juridische advisering. ‘En dat leverde vanwege 

het innovatieve karakter niet zelden spannende discussies op met alle betrokkenen’, 
aldus partner Michel Chatelin.

lokale coöperatie Blauwvinger Energie, 
Energiefonds Overijssel en een niet nader 
genoemde particuliere partij. Chatelin en 
zijn team adviseerden en ondersteunden 
daarbij op tal van juridische aspecten. 
Fusie- en acquisitiespecialist Miriam van 
Ee: ‘Denk daarbij aan due dilligence, het 
vormgeven en opstellen van overeen-
komsten, onderhandelen van de SPA en 
het implementeren van de joint venture. 
Al die deelaspecten zorgvuldig begelei-
den is mooi, maar het gaat om het leg-
gen van een complexe samenhangende 
puzzel. Begrip van het overkoepelende 
geheel en domeinspecifi eke kennis van 
dit soort hernieuwbare-energieprojecten 
is een vereiste voor de fi nancierbaarheid 
en het structureren van een juridisch 
robuust project, en dus om vervelende 
gesprekken achteraf te voorkomen; 
bijvoorbeeld met partners, voormalige 
eigenaren en toeleverende partijen.’

Spannende discussies
Voor de realisatie van drijvende zonnepar-
ken wordt relatief jonge technologie ge-

bruikt die juridische vragen oproept. Dat 
compliceerde het werk van Eversheds 
Sutherland bij de koop van Zonnepark 
Bomhofsplas aanzienlijk. Zo is binnen de 
rechtspraak nooit vastgesteld of dit soort 
installaties een roerende of onroerende 
zaak zijn, een aspect met ingrijpende 
consequenties voor de fi nanciering.
‘Maar ook los daarvan hebben we het 
voor een belangrijk deel over onont-
gonnen terrein’, aldus Chatelin. ‘Zoiets 
nieuws moet je onder de juridische 
loep leggen; wat is het eigenlijk, hoe 
verwerf je eigendom en hoe verschaf je 
zekerheid voor de fi nanciers. Uiteinde-
lijk gaat het om het minimaliseren van 
risico’s voor alle betrokkenen. Daarbij 
gaat het om een veelheid aan aspecten 
zoals beheer en onderhoud, de impact 
op het milieu, verantwoordelijkheden, 
veiligheid en levensduur. Dat zijn alle 
zaken waarin wat betreft zon op water 
nog weinig expertise is opgebouwd. 
Vergeet ook niet dat de belangen groot 
zijn, zowel wat betreft het geld als de 
verduurzamingscase. De juridische 
discussie, zowel binnen ons team als 
daarbuiten, was daarom bij tijd en wijle 
best wel spannend. Uiteindelijk heeft 
het echter een solide framework opge-
leverd dat aan iedereen recht doet en 
waarmee we vooruit kunnen. Het was 
heel mooi om daar van begin tot eind 
bij betrokken te zijn, al helemaal omdat 
we tegelijkertijd waardevolle kennis 
opdeden die we ongetwijfeld nodig 
hebben in de toekomst.’

‘Een relatief nieuwe technologie 
roept juridische vragen op’

‘Uiteindelijk gaat het om het 
minimaliseren van risico’s voor 

alle betrokkenen’
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‘Het ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat denkt al heel lang na over 
de integratie van de Gas- en Elektrici-
teitswet’, opent Ramaker het gesprek. 
‘Tot op heden is het altijd een te grote 
hobbel gebleken, maar nu gaat het er 
in het licht van de energietransitie dan 
echt van komen. De kunst is om de 
Energiewet daarbij toekomstbestendig 
te maken. In feite is het een transitiewet, 
want over een aantal jaren zullen er 
waarschijnlijk weer nieuwe aanpassin-
gen nodig zijn als Nederland voor (bijna) 
100 procent op duurzame energie 
draait. De Energiewet blijft dus een wet 
in beweging. Niet alleen op nationaal 
niveau, maar ook in Europa. De duur-
zaamheidsdoelstellingen die door de 
EU in het Clean Energy Package zijn 
vastgelegd, leiden tot veel richtlijnen die 
op landelijk niveau ook in de Energiewet 
geïmplementeerd moeten worden.’

Niet voor 1 januari 2022
In de Energiewet komt een veelvoud 
aan onderwerpen terug (red. zie kader); 
zoals de omgang met data uit (slimme) 

Gaswet en Elektriciteitswet 1998 omgevormd in één wet: 
nieuwe Energiewet op komst

‘Problematiek rond 
transportschaarste vraagt 
om holistische herijking van
aansluit- en transportplicht’

In de Haagse burelen wordt druk gewerkt aan een nieuwe wet: de Energiewet. 
Deze wet gaat binnen één tot anderhalf jaar de huidige Gaswet en Elektriciteitswet 
1998 vervangen en samenvoegen. De redactie van Solar Magazine ging in gesprek 
met Alienke Ramaker, manager Public Affairs bij de Nederlandse Vereniging voor 
Duurzame Energie (NVDE), die de belangen van onder meer de zonne-energiesector 
behartigt bij de invoering van de nieuwe wet.

meetsystemen die onder meer voor 
eigenaren van zonnepanelen verplicht 
worden in het kader van de afbouw van 
de salderingsregeling. ‘In feite vindt er 
een grote opschoning en aanscherping 
plaats van verouderde wetgeving.’
Waar minister Wiebes eerder aan-
kondigde de Energiewet per 1 januari 
2021 van kracht te laten worden, is dat 
inmiddels geen haalbaar doel meer. 
Ramaker: ‘De juristen van het ministerie 
zijn ongekend druk door de steunmaat-
regelen die voortvloeien uit de corona-
crisis. Dat heeft de nodige vertraging bij 
het werk aan de Energiewet opgeleverd. 
Bovendien vinden er in 2021 Tweede 
Kamerverkiezingen plaats. Dat betekent 
dat belangrijke dossiers – en daarmee 
ook de Energiewet – vrijwel altijd con-
troversieel verklaard worden en daarom 
pas na de formatie behandeld zullen 
worden. Een invoeringsdatum van 1 ja-
nuari 2022 is daarom veel realistischer.’
Tijdens een digitale bijeenkomst 
afgelopen juli heeft het ministerie met 
de prestentatie van het document 
‘Contouren van de nieuwe Energiewet’ 

een voorschot genomen op de of-
fi ciële consultatie van de Energiewet 
die dit najaar start. Betrokkenen en 
geïnteresseerden hebben tot en met 31 
augustus de tijd gehad om te reageren 
op het contourendocument. Met die 
opmerkingen gaat Den Haag aan de 
slag om vervolgens naar verwachting 
in november van dit jaar het nieuwe 
uitgewerkte wetsvoorstel te publiceren 
voor internetconsultatie.

Aansluit- en transportregime
Voor de zonne-energiesector steekt één 
onderwerp er qua importantie met kop 
en schouders bovenuit: het aansluit- en 
transportregime. ‘Netaansluitingen zijn 
ook vanuit het perspectief van de NVDE 
hét belangrijkste dossier van de Ener-
giewet’, stelt Ramaker. ‘Door de zaken 
goed te regelen, kan een hoop onder-
linge wrijving tussen netbeheerders 
en projectontwikkelaars weggehaald 
worden. Dat is cruciaal met het oog op 
de groei van het aandeel hernieuwbare 
energie en het almaar toenemende 
gebrek aan transportcapaciteit.’   u

Bestel de langverwachte nieuwe 1-fase omvormers van Huawei Solar. De eerste 50 bestellingen van 

1 PAL (24 omvormers, mix is mogelijk) ontvangen een drone cadeau (zolang de voorraad strekt*). 

Plaats je bestellingen via www.solarbus.nl en 

we brengen je in contact met een van onze 

channelpartners bij jou in de buurt. Bel met 

Dominique voor meer informatie of het 

maken van een afspraak op 030-2270526 of 

mail naar solarbus@wattkraft.com. 
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Volgens Ramaker is het Nederlandse 
aansluitregime anders dan in veel andere 
Europese landen. ‘In Nederland wordt 
ieder project dat om een netaansluiting 
vraagt, aangesloten op het stroom-
net, ongeacht of er transportcapaciteit 
beschikbaar is. In de rest van Europa 
krijg je pas een netaansluiting als met 
zekerheid gezegd kan worden dat er 
transportcapaciteit beschikbaar is. Het 
dilemma dat voorligt, is of de Nederland-
se situatie veranderd moet worden?’

Holistische herijking
Wie de door het ministerie gepresen-
teerde contouren van de Energiewet 
leest, krijgt op die vraag grotendeels 
een antwoord. Onder het kopje ‘Maat-
regelen inzake het rationaliseren van de 
beschikbare netcapaciteit (elektriciteit)’ 
wordt uitgebreid stilgestaan bij het 
steeds vollere Nederlandse stroomnet. 
‘Gelet op de grote rol van elektriciteit 
in het energiesysteem van de toekomst 
zal verzwaring en uitbreiding van het 
systeem een prioriteit zijn’, schrijft het 
ministerie in het document. ‘Realisatie 
van uitbreidingen kost echter tijd. De 
problematiek rond transportschaarste 
vraagt niettemin om holistische herijking 
van de aansluit- en transportplicht voor 
elektriciteitssysteembeheerders en daar-
mee samenhangende rechten, plichten 
en randvoorwaarden in de Energiewet.’
De details van deze wens zijn uitge-
werkt in de derde pijler (red. zie kader) 
van het contourendocument.

Verplichting blijft
In het contourendocument is te lezen 
dat in het wetsvoorstel voor de Energie-
wet waar nodig nieuwe verplichtingen 
zullen worden gecreëerd om maximale 

transparantie van netbeheerders te ga-
randeren. Het recht op een aansluiting 
blijft verder in stand, maar in aanvulling 
daarop wordt een grondslag gecre-
eerd op basis waarvan netbeheerders 
een aansluitverzoek niet onmiddellijk 
hoeven in te willigen zolang er sprake is 
van verwachte en/of bestaande fysieke 
congestie. ‘Dit bevrijdt een systeembe-
heerder niet van de plicht de transport-
capaciteit uit te breiden (of zo mogelijk 
op een andere wijze te voorzien in 
voldoende transportcapaciteit),
zodat aansluiting van en transport ten 
behoeve van nieuwe partijen op termijn 
alsnog mogelijk wordt’, aldus het do-
cument. ‘In tegenstelling daarop is het 
niet beschikbaar hebben van voldoende 
transportcapaciteit een belangrijk sig-
naal voor de netbeheerder om uitbrei-
ding van het net te onderzoeken en zo 
snel mogelijk te realiseren.’

Van 18 weken naar redelijke termijn
Ook de regels rond de aansluittermijn 
op het elektriciteitsnet worden aange-
past. De huidige, maximale termijn voor 
aansluiting is 18 weken, maar dit blijkt 
volgens het ministerie in veel geval-
len niet nodig en in sommige gevallen 
technisch niet haalbaar. Deze regel zal 
vervangen worden door het voorschrift 
van ‘een redelijke termijn’, die meer 
ruimte geeft voor diff erentiatie in lagere 
regelgeving. Parallel aan de voorgestel-
de wijziging, wordt door het ministerie 
nagedacht of het ‘zinvol en redelijk’ is 
om ook sancties te koppelen aan het 
overschrijden van aansluittermijnen.
Daarnaast wordt ingezet op meer trans-
parantie bij systeembeheerders over 
actuele of verwachte congestie en een 
wettelijke basis voor nieuwe aansluit-

modaliteiten die snellere aansluiting en 
transport mogelijk kunnen maken.
Ramaker is al met al optimistisch 
over de gevolgen voor de duurzame-
energiesector van de invoering van de 
Energiewet, maar houdt wel een slag 
om de arm. ‘Het blijft altijd lastig om in 
te schatten wat de gevolgen zijn totdat 
de wet in beton gegoten is. The devil is 
in the details.’

De beoogde wijzigingen

Alle beoogde wijzigingen in de 
Energiewet zijn door het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat 
samengevat aan de hand van de 
onderstaande 6 pijlers.

Pijler I: Versterkt kader toekomstige 
systeemintegratie
A. Voorbereid op toekomstige 
    systeemintegratie
B. Verbeteren en verduidelijken 
    van wet- regelgeving
C. Versterken van de legaliteit

Pijler II: Data als noodzakelijke / 
kansrijke grondstof systeem 
A. Verbeteren en rationaliseren 
    van de meetketen
B. Beschikbaarheid hoogwaardige &  
    hoogfrequente gegevens
C. Grip op data: datadelen als 
    fundament voor het systeem

Pijler III: Systemen op orde en 
ondersteunend aan transitie 
A. Herziening kader inrichting 
    systeembeheerders
B. Herziening kader taken systeem- 
    beheerders
C. Herziening kader tariefregulering

Pijler IV: Ruimte voor nieuwe 
marktinitiatieven 
A. Van afnemer naar ‘actieve afnemer’
B. Inbedding nieuwe marktinitiatieven
C. Vergroten markttransparantie

Pijler V: Meer bescherming voor 
eindafnemers 
A. Nieuw begrippenkader voor afnemers
B. Uitbreiding bescherming eindafnemers
C. Aanpassen nationale beschermings 
    bepalingen

Pijler VI: Toezicht 
A. Toezichthouders Energiewet
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zijn ambities bewijst een prestigieuze 
opdracht die onlangs binnenkwam via 
het AGC-partnerschap. Het gaat de 
zonnemodules leveren voor de façade 
van Tour Duo; 2 woontorens van de 
hand van de wereldvermaarde architect 
Jean Novelle. 

‘Dat is natuurlijk een prachtige referen-
tie’, aldus Sepers. ‘Waar onze projec-
ten nu 50 tot 150 vierkante meter aan 
zonnepanelen bedroegen, hebben we 
het hierbij over 1.300 vierkante meter. 
Inmiddels hebben we diverse leads 
waarbij we praten over installaties van 
meer dan 1.000 vierkante meter. De toe-
komst ziet er dus mooi uit. Desalniet-
temin moet ook worden vastgesteld dat 
er nog een wereld te winnen is in bipv, 
ook in ons innovatieve land. Zo wordt 
de opkomst nauwelijks ondersteund 
door fl ankerend overheidsbeleid en een 
structureel subsidiesysteem. Daarnaast 
is er bijvoorbeeld binnen de bouw 
nauwelijks oog voor de mogelijkheden. 
In ieder geval is de kennis beperkt, 
bijvoorbeeld wat betreft het feit dat pv-
geïntegreerde gevelpanelen zoals die 

van ons, los van de energieopbrengst, 
die van traditionele in prijs benade-
ren. Hoewel iedereen het over zero-
emissiegebouwen heeft, worden de 
gemakkelijke weg en betreden paden 
bewandeld. Zonnepanelen op het dak 
leggen mag dan inmiddels mainstream 
zijn, wat betreft bipv staat de markt nog 
in de kinderschoenen.’

in wezen altijd over de wijze waarop 
dat communiceert met de omgeving. 
Omdat we werken met een patroon van 
punten die gezamenlijk het gewenste vi-
suele eff ect geven is daarbij de afstand 
tot het gebouw een belangrijke factor.’

Scale-up
Het portfolio van projecten van So-
lar Visuals groeit sinds de oprichting 
gestaag. Zo realiseerde het bedrijf 
onder andere een zonnegevel van het 
Joint Research Center van de Europese 
Unie in Petten. Het kantoor van BAM 
in Bunnik werd ‘aangekleed’ met bipv 
in een baksteenmotief en Shell koos 
voor zijn hoofdkantoor in Amsterdam 
voor de artistieke route. Eenmaal klaar 
visualiseren de beprinte zonnepanelen 
daar gezamenlijk een aantal pictogram-
men die de nieuwe groene ambities van 
het bedrijf verbeelden. Een deel van 
deze projecten kwam mede tot stand 
met Hernieuwbare Energiesubsidie 
(HER), die met name bedoeld is voor 
het ondersteunen van de demonstratie 
van nieuwe, duurzame technologie. Die 
fase wordt volgens Van Strien nu echter 
afgesloten. Het is tijd om de stap van 
start-up naar scale-up te zetten.
‘Dit soort validatieprojecten is cruci-
aal. De technologie en de markt zijn 
nieuw. Je moet doorontwikkelen in de 
praktijk en daarbij bewijzen dat het kan 
en dat het werkt, ook als renderende 
businesscase. Onze ambitie is echter 
uitgroeien tot een autonome, toonaan-
gevende internationale speler in bipv, 
allereerst in Europa en Azië. Dat kun 
je niet alleen. Daarom zijn we onlangs 
de samenwerking aangegaan met de 
grootste glasfabrikant ter wereld: AGC. 
Daarmee zijn we toegetreden tot een 
samenwerkingsverband dat binnen zijn 
SunEwat-programma actief is. Ons pro-
duct wordt in de markt gezet onder de 
naam: Arlite Active. De andere partners 
zijn onder andere Sonnenstromfabrik 
Wismar, ISSOL en Soltech. Zij gaan 
onze productie op zich nemen. Daarbij 
kunnen we van elkaars specifi eke ex-
pertises leren, maar ook gebruikmaken 
van elkaars netwerken in uiteenlopende 
markten. Dat gaat ons een boost geven 
in de verkoop. Maar net zo belangrijk: 
zo kunnen we bipv volwassen maken en 
de opkomst versnellen.’

Wereld te winnen
Dat Solar Visuals inmiddels voet aan 
de grond krijgt bij het realiseren van 
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Een grootschalige uitrol van zonne-
energie is cruciaal om de energietran-
sitie te verwezenlijken. Het implemen-
teren van grond- en dakgebonden 
pv is daarbij niet voldoende, zeker in 
de stedelijke omgeving waar ruimte 
schaars is. De daken van individuele 
gebouwen, al helemaal als het om 
hoogbouw gaat, zijn bovendien in de 
regel te klein om met behulp van zon-
nepanelen in de energiebehoefte van 
de gebruikers te voorzien.

Verrijken
‘De gevels hebben dat benodigde op-
pervlak echter wel’, stelt Van Strien. ‘Zie 
daar de potentie van bipv. De totale ver-
duurzamingsslag die daarmee gemaakt 
kan worden, is enorm. Maar gebouwen 
bekleden met donkere standaardzon-
nepanelen is uiteraard geen optie, dan 
wordt de wereld wel heel erg somber. 
Je wilt dat doen zonder het beeld van 
gebouwen en hun omgeving aan te 
tasten of, nog beter, door dat te ver-

‘Hoewel iedereen het over 
zero-emissiegebouwen heeft, 

worden de gemakkelijke weg en 
betreden paden bewandeld’

‘Uitgroeien tot een 
toonaangevende internationale 

speler kun je niet alleen’

‘Ons spel is dat van het vinden 
van de optimale mix tussen 
energieopbrengst en design’

Solar Visuals wil met bipv Europa en Azië veroveren:

‘We willen bipv 
volwassen maken en de 
opkomst versnellen’
Het consortium Dutch Solar Design ontwikkelde in 2017 een 
pv-gevelelement dat niet alleen zonnestroom produceert, maar 
middels een fullcolour print ook fl exibel kan worden aangepast aan 
wensen van de ontwerper, gebruiker en de ruimtelijke context. Uit 
het topsectorenproject ontstond een jaar later een nieuw bedrijf – 
Solar Visuals – dat deze modules vermarkt. Dat staat volgens chief 
executive offi cer Wouter van Strien inmiddels aan de vooravond 
van een internationale doorbraak, en niet alleen vanwege de visuele 
kwaliteiten van die bipv-oplossingen. ‘Door onze krachten te 
bundelen met die van toonaangevende producenten in deze nieuwe 
markt kunnen we nu snel doorpakken.’

rijken. Dat was de gedachte achter het 
Dutch Solar Design-project van 3 jaar 
geleden. Dit soort publiek-private R&D 
stond tot op dat moment voornamelijk 
in het teken van het verbeteren van het 
rendement van zonneceltechnologie. 
Het unieke was dat wij die gedachte 
loslieten. Wat als we nou eens accepte-
ren dat we wat inleveren op rendement 
en vrijheid in ontwerp vooropstellen, 
wat zijn dan de mogelijkheden? Dat 
was het uitgangspunt en dat heeft een 
bijzonder product opgeleverd.’

Artistieke uitingen
UNSense, TS Visuals, en TNO – 3 van 
de consortiumleden van Dutch Solar 
Design – richtten in 2018 Solar Visuals 

op. Dat concentreert zich op de ontwik-
keling en het in de markt zetten van de  
Solar Visual-module. Dit kristallijn sili-
ciumzonnepaneel bestaat uit een laag 
van actief zonnecelmateriaal waarmee 
de energie wordt opgewekt, met daar-
overheen een designlaag in de vorm 
van een duurzame fullcolour print. 
Thijs Sepers, hoofd Productontwikke-
ling: ‘Er zijn meerdere egaal gekleurde 
en transparante bipv-oplossingen op de 
markt. Die worden op verschillende ma-
nieren geproduceerd; door het kleuren 
van cellen, het glas, de encapsulant… 
De kern van onze technologie ligt in 
het aanbrengen van een gepatenteerd 
rasterpatroon. We kunnen met behulp 
van printing bestaande materialen zoals 
bakstenen, hout en staal nabootsen. 
Daarnaast bieden we een catalogus en 
vrije patronen die wanneer ze repetitief 
worden gelegd een mooi totaalplaatje 
geven. Aan de andere kant van het 
spectrum zijn meer artistieke uitingen 
mogelijk, waarbij we in staat zijn elk 

ontwerp in iedere kleur te realiseren. 
Daarbij heb je het over het vertalen van 
dit ontwerp naar een unieke visual per 
zonnepaneel, die samengevoegd het 
gewenste beeld opleveren. Het spel dat 
Solar Visuals onder de streep speelt, is 
dat van het vinden van de optimale mix 
tussen energieopbrengst en design. Wij 
werken met hoogwaardige zonnepane-
len. Het rendementsverlies is afhankelijk 
van het bedekkingspercentage. Is dat 
bijvoorbeeld 10, 20 of 30 procent, dan 
leveren we respectievelijk 7, 13, en 20 
procent in op de energie-effi  ciënctie 
van de module. Overigens boeken we 
op dit vlak nog steeds winst door verder 
te innoveren, met name op het vlak van 
de lichtdoorlatendheid van de print. 
Wat betreft het ontwerp hebben we het 
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In een wereld waar de vraag naar duurzame energie steeds groter wordt, kunnen we met  
zonne-energie nieuwe en krachtige energiemodellen neerzetten. Wij willen dit graag 
samen met u doen.

Innovatie aansturen
Vooruitgang en verandering worden niet bereikt door 
stil te staan. Consistente innovatie en continue 
vernieuwing van producten helpen ons bij de overgang 
naar een duurzamere en circulaire economie. Door onze 
krachten te bundelen met lokale 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 PV-systeem. Dankzij omvormers en 
oplossingen die meer energie produceren en rendement 
bieden dan het marktgemiddelde, kunnen installateurs 
toekomstbestendige en duurzame installaties leveren. 
Van PV-systemen voor woonhuizen tot multi-megawatt 
PV-energiecentrales. U kunt bouwen op onze betrouw-
baarheid en wereldwijde ervaring. Samen gaan we elke 
uitdaging op het gebied van zonne-energie aan.

Gegarandeerde kwaliteit & pro-actieve service
Kwaliteit en service spelen een doorslaggevende rol in het 
slagen of falen van elke langetermijninvestering. Ons streven 
naar hoogwaardige technische kwaliteit en pro-actieve 
service is altijd bepalend 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
Wij zoeken de grenzen op! We dagen de status quo uit en 
doen dingen anders. 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 productbeschikbaarheid, tot het 
geven van het beste advies. We gaan het gesprek aan 
met onze klanten en bepalen samen de agenda. Sommige 
momenten veranderen de loop van de geschiedenis. Voor 
ons is dat moment nú aangebroken. Bent u klaar voor een 
nieuw tijdperk in zonne-energie? 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 zonne-energie inzet voor een duurzame 
toekomst. Als internationaal bedrijf in 
omvormertechnologie voor 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
samen 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

Terwijl anderen de toekomst voorspellen, maken wij deze 
waar. Wij wachten veranderingen niet af. Wij sturen ze. 
Hoe? Door bewezen expertise en technologie te combi-
neren 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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heeft ze het allereerst over het ont-
krachten van achterhaalde ideeën over 
inefficiëntie en het duurzaamheidsge-
halte van zonne-energie.
‘Deze mythen zijn nog steeds aanwezig 
in verschillende landen, waaronder de 
meest progressieve. Ze moeten worden 
aangepakt als we willen dat beleidsma-
kers goed geïnformeerde beslissingen 
nemen over het toekomstige energiebe-
leid. We vragen het meeste van de armste 
landen wat betreft de energietransitie. 
Dat levert logischerwijs spanningen op. 
Ook hier zijn financiën een belangrijk 
onderdeel van de oplossing. Kijk je naar 
de snelheid van gerealiseerd volume pv, 
dan zie je grote verschillen tussen landen; 
van een minimale inspanning en stagnatie 
tot hardlopers. Dat heeft te maken met 
ambitie en de autonomie in het bepalen 
van de eigen energiemix, maar ook met 
problemen op het gebied van vergunning-
verlening en beperkingen van de elektri-
citeitsnetten. Die vormen de belangrijke 
bottlenecks in vele regio’s.’

Sustainable finance
Onlangs publiceerde SolarPower Europe 
‘7 Solar Solutions to Power the Green 
Deal’. Hiermee wilde ze het allereerst de 
nieuwe Europese Commissie voorzien 
van up to date informatie; de feitelijke 
waarde van zonne-energie verankeren in 
de mindset van politici. In het verlengde 
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SolarPower Europe geeft 7 solar oplossingen voor Green Deal:

‘Zonne-energiesector klaar om transitie 
naar CO2-neutraal Europa te drijven’

Eind 2019 introduceerde de nieuwe Europese Commissie de Green Deal. Onder de streep: 
voor allerhande sectoren worden de komende jaren passende maatregelen uitgerold om 

in 2050 een CO2-neutraal continent te zijn. Aurélie Beauvais, policy director bij SolarPower 
Europe, ziet dit als een gamechanger voor Europa en de solar-branche. ‘Benutten we het 
volledige potentieel van zonne-energie, dan is die duurzame toekomst absoluut haalbaar. 

Met ons actieplan “7 Solar Solutions to Power the Green Deal” bieden we de Europese Unie 
(EU) concrete handvaten om dit te realiseren.’

In 2030 moet de CO2-uitstoot in Europa 
met minimaal 50 procent zijn terugge-
drongen, 20 jaar later moet die tot nul 
gereduceerd zijn. Het waarmaken van 
die ambitie vraagt om enorme investe-
ringen, de komende tijd zo’n 260 miljard 
euro per jaar. Dat is een kwart van de 
EU-begroting. De Green Deal is dus se-
rious business, ook in economische zin.

Compromissen
‘Die klimaatdoelstellingen zijn niet nieuw’, 
vertelt Beauvais. ‘De Europese lidstaten 
hebben zich in 2015 gecommitteerd aan 
het akkoord van Parijs. Toch is de Green 
Deal een absolute gamechanger. Er is 
een knop omgezet. De Europese Com-
missie draagt een fundamenteel nieuwe 
visie uit. Voorheen werd investeren in 
verduurzaming bij overheden en bedrijven 
toch veelal gezien als een kostenpost. 
Dat leidde tot allerhande compromissen, 
ook wat betreft de energietransitie. Met 
de Green Deal wordt expliciet erkend dat 
het een verdienmodel is; een basis voor 
een nieuwe economie. Het levert geld op, 
banen, producten, diensten… Bovendien 
blijft het niet bij woorden. Er wordt een 
belangrijke barrière weggenomen. Geld 
maakt het verschil. Dat komt in ruime 
mate beschikbaar, ook nu al tijdens de 
uitbraak van het COVID-19-virus waarin 
40 miljard euro is gereserveerd in het 
transitiefonds voor hernieuwbare energie.’

Achterhaalde ideeën
Vraag Beauvais naar de huidige stand 
van zaken van de implementatie van 
zonne-energie in Europa en ze schetst 
een gedifferentieerd beeld. Daarbij 

daarvan staat het in beeld brengen van 
het enorme potentieel van pv centraal. 
Tot nu toe is slechts een fractie van wat 
mogelijk is gerealiseerd. De efficiëntie, 
lage kosten en gemakkelijke implemen-
tatie maken pv tot de technologie die de 
Green Deal kan stuwen. 

Beauvais: ‘Het is van groot belang dat 
die wetenschap wordt meegenomen 
in het vormgeven van de aanstaande 
Europese wetgeving over “sustainable 
finance” om de juiste balans in investerin-
gen in verduurzaming te garanderen. In 
onze 7 oplossingen dragen wij daarvoor 
handvaten aan, te beginnen met het 
realiseren van industrieel leiderschap in 
solar technologie. Momenteel zijn we in 
onze toeleveringsketen voor 60 procent 
afhankelijk van China. In Europa moeten 
we ons richten op een industriële strate-
gie voor het versterken van een Europese 
waardeketen die nieuwe banen schept, 
de voorzieningszekerheid van Europa ver-
groot en bijdraagt aan een groen herstel. 
Veel Oost-Europese landen zijn “ready to 
go” wat betreft het opzetten van nieuwe 
fabrieken. Dit biedt ook mooie economi-
sche ontwikkelkansen voor de voormalige 
kolenregio’s in Europa. Daar is de ruimte 
voor nieuwe fabrieken en grote landge-
bonden of – als je een afgraving vol water 
laat lopen – drijvende pv-installaties. 
Bovendien is de elektrische infrastructuur 
er vaak al zwaar genoeg.’

Beperkingen wegnemen
Nog een brug die SolarPower Europe 
wil zien worden geslagen is die naar de 
bouw. Het stelt een Europees mandaat 

voor om alle residentiële, commerciële 
en industriële nieuwbouw en renovatie 
te combineren met het installeren van 
pv en/of bipv. Beauvais noemt dat het 
laaghangende fruit. Op dit moment 
wordt 90 procent van de Europese 
daken niet benut voor het opwekken 
van zonne-energie, een equivalent van 
jaarlijks minstens 680 terrawattpiek aan 
hernieuwbare energie dat gelijkstaat 
aan een besparing van zo’n 7 miljoen 
ton CO2-emissie.
‘Tegelijkertijd is er ook nog veel werk te 
verzetten in het realiseren van groot-
schalige en flexibele zonne-energie-
installaties. Die kunnen waar vraag en 
aanbod fluctueert – als netwerkoperatie 
en balancing tool – een belangrijke rol 
spelen bij het ondersteunen van de 
netinfrastructuur. Die optie wordt in 
Europa nog nauwelijks benut. Om de 
kansen die dit biedt te verzilveren, is het 
bijvoorbeeld nodig beperkingen zoals 
caps op capaciteit weg te nemen bij 
aanbestedingen en gebruik te maken 
van de mogelijkheden die hybride par-
ken, opslag en high power electronics 
bieden. Daarnaast pleit SolarPower 

Europe voor het stimuleren van pv als 
bron voor elektrische mobiliteit – auto’s, 
trucks, bussen… Het verbinden van 
zonne-energie en laadinfrastructuur in 
de publieke omgeving en bij bedrijven, 
daar waar logischerwijs overdag veel 
wordt geladen, faciliteert een wezenlijke 
verduurzamingsslag.’

Groene waterstof
Investeren in zonne-energie is ook 
investeren in de werkgelegenheid van 
de toekomst, zo onderstreept Beauvais. 
De Europese solar keten, van ontwikke-
ling tot en met installatie, kan goed zijn 
voor de creatie van 500.000 extra banen 
tot 2030, en 1,7 miljoen tegen 2050. Die 
ontwikkeling vergt dan wel een onder-
steunende EU-agenda, bijvoorbeeld op 
het gebied van trainingsprogramma’s en 
flankerend arbeidsmarktbeleid.
‘Daarnaast is – willen we de enorme be-
lofte van pv waarmaken – bovendien het 

loslaten van ondersteuning van conven-
tionele energie essentieel. Tegelijkertijd 
is het cruciaal om in het klimaatbeleid de 
balans te zoeken en de prioriteiten helder 
op een rijtje te hebben. De waterstof-eco-
nomie komt eraan. Dat is momenteel een 
bijzonder sexy politiek onderwerp. Het is 
goed om te investeren in technologische 
ontwikkeling en toepassingen. Om de 
Green Deal in 2050 tot stand te brengen, 
is het gebruik van hernieuwbare gassen 
– en dus echt groene waterstof – nodig, 
bijvoorbeeld om industrieën en zwaar 
transport CO2-neutraal te maken. Maar 
de huidige politieke discussies over wa-
terstof moet de balans krijgen die nodig 
is om tegemoet te komen aan de kritieke 
prioriteiten zoals het vergroten van de 
elektrificatie, het moderniseren van de 
Europese stroomnetten en het massaal 
investeren in hernieuwbare-energiebron-
nen. De energietransitie wordt gedreven 
door duurzame elektrificatie. Op korte 
termijn kan zonne-energie worden ge-
bruikt om een belangrijke stap te zetten 
in de richting van duurzaamheid. Er moet 
in Europa dus voorrang worden gegeven 
aan grootschalige uitrol van pv.’

‘Veel Oost-Europese landen 
zijn ready to go om nieuwe 

fabrieken op te zetten’ 

‘De discussie over waterstof 
moet een nieuwe balans krijgen’
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De onderzoekers van TNO constateren 
dat er weinig aandacht is voor de rol 
van zonnewarmte in de toekomstige 
energievoorziening van Nederland. Dat 
is ook het geval in de concept-Regiona-
le Energiestrategieën (concept-RES’en) 
die door 30 regio’s in Nederland zijn 
gedefi nieerd en waar zonnewarmte 
enkel in de kantlijn wordt genoemd. Met 
de verkennende studie van TNO hebben 
de opdrachtgevers – de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO.nl) en 
het ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat – de perspectieven voor zon-
newarmte in Nederland in kaart laten 
brengen. Zo hopen ze zonnewarmte 
nieuwe hoogtijdagen te bezorgen.

80 petajoule
Het potentieel is volgens TNO in ieder 
geval aanzienlijk (red. zie kader). Voor 
alle sectoren samen – woningen, utiliteit, 
agrariërs en de industrie – wordt het 
potentieel voor het jaar 2050 geschat op 
80 petajoule. Dat is ongeveer 10 procent 
van de geschatte totale Nederlandse 
warmtevraag.

Stevig commitment
Op basis van de voorstudie hebben de 
onderzoekers een reeks aanbevelingen 

Routekaart Zonnewarmte:

‘Zonnewarmte kan 26 procent van 
de warmtevraag van woningen leveren’
‘In 2050 is zonnewarmte een concurrerende standaardtechniek 
voor warm tapwater en ruimteverwarming in de gebouwde omgeving.’ 
Dat stellen nderzoekers van TNO in hun aanzet tot een Routekaart Zonnewarmte, 
die de potentie en de hindernissen voor zonthermie in kaart heeft gebracht. 
Brancheorganisatie Holland Solar wil de komende periode samen met de 
overheid en het bedrijfsleven een defi nitieve routekaart realiseren. Die moet 
meer een uitgebreide strategie bevatten om het volledige potentieel van 
zonnewarmte te kunnen verzilveren.

gedaan: ‘Er is een signifi cant potentieel 
voor zonnewarmte en de verwachting 
is dat zonnewarmte een kosteneff ectief 
onderdeel van de warmtetransitie kan 
worden’, aldus de onderzoekers. ‘Onder-
nemers willen verantwoordelijkheid ne-
men voor de routekaart. Een eensgezinde 
strategie voor de ontwikkeling van zon-
newarmte in de Nederlandse energiehuis-
houding met alle deelnemers en tijdpad is 
nodig. Zonnewarmte moet kosteneff ectief 
kunnen bijdragen aan duurzame-energie-
productie en aardgasvrije wijken. Een on-
derdeel van de routekaart is een nadere 
beschouwing van kostencomponenten in 
relatie tot andere duurzame technieken.’
Volgens TNO is er stevig commitment 
vereist van het bedrijfsleven in de zon-
newarmtesector, maar ook vanuit de 
overheid. Langjarige samenwerking 
tussen deze 2 partijen, aangevuld met 
kennisinstellingen en maatschappelijke 
organisaties, is noodzaak om de beno-
digde verandering in gang te zetten en te 
laten slagen.

Productmarktcombinaties
De TNO-onderzoekers hebben de 3 
productmarktcombinaties geïdentifi ceerd 
die het grootste potentieel voor woningen 
zijn. Allereerst zonnewarmte voor warm 

tapwater. Ten tweede zonnewarmte van 
onafgedekte zonne- of pvt-collectoren 
(red. die zonnewarmte en zonnestroom 
combineren) als bron voor een warm-
tepomp, voor regeneratie van een 
bodembron, voor ondergrondse warmte-
koudeopslag of voor een lagetempera-
tuurwarmtenetwerk. En ten derde zon-
newarmte voor warmtenetwerken.

Knelpunten
Dat zonnewarmte vaak onbekend is 
bij het publiek en in de communicatie 
over de energietransitie is volgens TNO 
een van de knelpunten. Bovendien 
is technische innovatie  nodig voor 
prijsverlagingen en nieuwe concepten. 
‘Een uitdaging ligt op het gebied van 
seizoenswarmteopslag en de inpassing 
in warmtenetten.’
Een ander knelpunt is de kostprijs: ‘In 
de huidige situatie en in vergelijking met 
aardgas is de concurrentiepositie van 
zonnewarmte niet gunstig. Kostendaling 
is noodzakelijk. Er is stimuleringsbe-
leid waar ook zonnewarmte onder valt, 
maar de eff ectiviteit ervan is niet hoog 
genoeg. Redenen zijn mogelijk dat zon-
newarmte te duur is, minder goed in het 
stimuleringsregime vertegenwoordigd is 
dan andere technieken of dat   u 

U bent op zoek naar een partner 
voor uw PV projecten van A-Z?

BayWa r.e. Solar Systems Sàrl | Poort van Nijmegen | Kerkenbos 1037 - Kantoor b1.50 | NL-6546 BB Nijmegen | T. +31 858 001 001 | solarsystems@baywa-re.nl

Alle topmerken van één enkele partner

Uw specialist in omvormers, batterijen en laadpalen
Als een van de grootste aanbieders van PV-systemen ter wereld combineren wij onze wereldwijde ervaring met de 
lokale experts.
Wij zijn uw betrouwbare partner in planning, engineering en advies en leveren alle componenten van hoogwaardige 
leveranciers met een uitstekende klantenservice – alles van één enkele partner.

Neem nu contact op met uw locale experts bij BayWa r.e.  | solar-distribution.baywa-re.nl

r.e.think energy

Volg ons op LinkedIn !
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Potentieel zonnewarmte 2050 Zonder opslag Met opslag
Woningen Ruimteverwarmingsvraag 25 petajoule 43 petajoule

Warmwatervraag 10 petajoule 11 petajoule

Subtotaal woningen 35 petajoule 54 petajoule

Aandeel zonnewarmte woningen 17 procent 26%

Utiliteit Zwembaden, verzorgingstehuizen en hotels 10 petajoule 10 petajoule

Agrarisch Land- en tuinbouw, veeteelt 3 petajoule 3 petajoule

Industrie 12 petajoule 12 petajoule

Totaal Alle sectoren (afgerond) 60 petajoule 80 petajoule

Aandeel zonnewarmte totale warmtevraag 8 procent 10 procent

Kalenderjaar Ambitie
2020 In 2018: 1,1 petajoule 

In 2020: vergelijkbaar

2025 Ongeveer 2 petajoule bij 15 procent jaarlijkse groei

2030 Ongeveer 5 petajoule bij 15 procent jaarlijkse groei

2050 Met ambitieus beleid, geslaagde innovatie en langjarige gemiddelde groei 
van 15 procent: 60 à 80 petajoule
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toepassing in aardgasvrije wijken, zowel 
voor individuele woningen als voor ap-
partementencomplexen. Hiermee wordt 
de kiem gelegd voor de uitrol na 2030, 
waarvoor integrale systeemconcepten 
met zonnewarmte standaard moeten 
worden. De sector blijft inzetten op 
kostendaling en innovatie voor sei-
zoenswarmteopslag en is actief in zowel 
de nieuwbouw- als de renovatiemarkt. 
Het imago van zonnewarmte is enorm 
verbeterd en in 2050 is zonnewarmte 
een concurrerende standaardtechniek 
voor warm tapwater en ruimteverwar-
ming in de gebouwde omgeving. Waar 
mogelijk wordt zonnewarmte toegepast 
in andere sectoren, zoals industrie en 
land- en tuinbouw.’

zonnewarmte nog verder ontwikkeld 
moet worden om op termijn concurre-
rend te zijn.’

Warmtenetten
TNO stelt dat zonnewarmte niet of 
nauwelijks geschikt is voor de huidige 
Nederlandse warmtenetten die veelal 
met hoge temperaturen werken, maar 
juist wel voor lagere temperaturen. ‘Als 
de temperatuur verlaagd kan worden 
op (een deel van) het net, is dit gunstig 
voor de toepassing van zonnewarmte 
en andere duurzame technieken en 
zorgt dit voor lagere warmteverliezen. 
Voor middentemperatuurnetten kan 
zonnewarmte wel een rol spelen. Een 
andere optie is een zonnecollectorveld 
met een grote warmtepomp, dit kan ook 
voor een hoog en laag temperatuurni-
veau worden gebruikt. Voor lage en zeer 
lage temperatuurnetten is zonnewarmte 
geschikt, vooral in combinatie met op-
slagtechnologieën.’

Concurrerende standaardtechniek
TNO stelt dat er vandaag de dag al 
nichemarkten zijn waar zonnewarmte 
competitief is, onder andere in de 
gezondheidszorg, land- en tuinbouw 
en bij sportclubs. Bovendien schetst 
men een duidelijk toekomstbeeld: ‘Door 
multimegawattsystemen te implemen-
teren kan groei op korte termijn fl ink 
toenemen, maar daarbij moet ook de 
markt voor zonneboilers onderhouden 
worden. Tegen 2025 zal de sector voor 
zonnewarmte moeten zorgen dat zon-
newarmte een serieuze optie is voor 

Zonnewarmte kan 
10 procent totale Nederlandse 

warmtevraag invullen

Synergie met warmtepomp
Door per direct in te zetten op kos-
tendaling door projectmatige aanpak, 
grootschalige systemen en synergie met 
de warmtepomp (gezamenlijk buff ervat 
en installatietechniek, wordt gestreefd 
naar fl inke opschaling van de markt. Na 
2025 moeten dan de meest kansrijke 
integrale systeemconcepten duidelijk 
worden, waarna door gerichte innovatie, 
effi  ciëntieverhoging en schaalvergro-
ting verdere kostendaling gerealiseerd 
wordt. In de periode na 2030 komen 
hierdoor kant-en-klaar geïntegreerde 
en geïndustrialiseerde concepten en 
innovaties beschikbaar, waardoor de 
installatie van zonnewarmtesystemen 
sneller en dus goedkoper wordt. Door 
innovaties bij seizoensopslag gaan ook 
de energieprestaties van zonnewarmte 
verder omhoog. Kostendaling wordt 
evenzeer gerealiseerd met collec-
tieve systemen en seizoensopslag op 
wijkniveau. In 2050 wordt de aandacht 
gericht op de volgende decennia en 
zullen nieuwe generaties zonnewarmte-
systemen ontwikkeld worden.

Onderdeel van renovatiepakketten
De onderzoekers constateren dat sinds 
dit jaar in de nieuwbouw wordt ingezet 
op de combinatie van pvt en warm-
tepompen als potentiële standaard-
technologie voor aardgasvrije wijken. 
‘Via pilots wordt ervaring opgedaan 
met innovaties in seizoensopslag op 
verschillende schaalgrootten; van een 
enkele woning in het buitengebied tot 
klein collectief of woonwijk.’ 
Hierdoor wordt zonnewarmte volgens 
hen vanaf 2025 onderdeel van reno-
vatiepakketten. Daarbij gaat het om 
concepten met meerdere technieken – 
zoals zonnestroom en warmtepompen 
– in combinatie met grootschalige en 
compacte opslag van zonnewarmte. 
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PAREC ontwikkelt nieuwe generatie recyclebare zonnepanelen:

‘Circulaire zonnepanelenindustrie 
biedt kansen voor Europa’
Solar Magazine neemt ieder kwartaal een of meerdere zonne-energiegerelateerde 
projecten uit het Topsectorenbeleid onder de loep. Ditmaal het project PV And Recycling 
for leadfree Solar panels (PARSEC), waarin wordt gewerkt aan zonnepanelen die aan 
het einde van hun leven volledig kunnen worden hergebruikt.
Een serieus probleem. Zo mag men 
de afvalstroom zonnepanelen die de 
wereld gaat overspoelen gerust karak-
teriseren. Naar schatting is tot nu toe 
wereldwijd ‘slechts’ zo’n 50.000 ton 
zonnepanelen aan het einde van hun 
leven gekomen. De komende 30 jaar 
is het verwachte volume maar liefst 
60 miljoen ton.

Bij de bron
‘Zonnepanelen komen op dit moment 
hoofzakelijk als landfi ll in ons milieu 
terecht’, stelt Martin Späth, project-
leider van PARSEC namens TNO. ‘Ze 
zijn dan ook slecht te recyclen. Van 
het glas kunnen glasbolletjes worden 
gemaakt die kunnen worden gebruikt 
voor glaswol, maar dat is downcycling. 
De eva-encapsulant en pvf-backsheet 
zijn vrijwel onverwoestbaar en moeten 
worden verbrand om cellen te oogsten. 
Een grote Franse afvalverwerker zegt 
zonnepanelen voor 90 procent te recy-
clen. Maar er is nog niet veel bekend 
over een sluitende businesscase. In 
ieder geval is van circulariteit in de zon-
nepanelenindustrie geen enkele sprake. 
De enige wijze om dat te veranderen, is 
het probleem bij de bron aan te pakken; 
door een nieuwe generatie zonnepane-
len te ontwikkelen.’

4-celmodule
PARSEC is de opvolger van Design for 
Recycling & Reuse, oftewel DEREC. Bin-
nen dit TKI-project ontwikkelden TNO, 
DSM, Exasun en Mat-Tech onder andere 
een nieuw moduleontwerp, nieuwe ma-
terialen en een vernieuwende encapsu-
latietechnologie. Dat resulteerde in een 
4-celmodule van 30 bij 30 centimeter die 
volledig en gemakkelijk te ontmantelen 
is zonder allerhande toxische proces-
sen. Späth: ‘Centraal in die innovatie is 
de encapsulant die DSM ontwikkelde 
als vervanger van het traditionele eva – 
het materiaal waarin de zonnecellen in 

traditionele zonnepanelen zijn besloten 
– dat nauwelijks van het glas te schei-
den is. Daarnaast is veel energie gaan 
zitten in het opstellen van een life cycle 
assessment met verschillende restwaar-
deanalyses voor materialen. Ik ken geen 
bedrijven, kennisinstituten of consortia 
die een zonnepaneel ontwikkelden dat 
volledig en gemakkelijk zonder toxische 
processen te ontmantelen is. Dat maakt 
ons werk uniek. In DEREC ontbrak de 
tijd voor het vervaardigen van een en-
capsulant voor een zonnepaneel met 60 
zonnecellen. Met PARSEC zetten we de 
volgende noodzakelijke stappen.’

Triggermechanisme
De komende 18 maanden, en wellicht 
3 maanden meer vanwege vertraging 
door de coronaperikelen, staan voor 
de consortiumpartners in het teken van 
het verwezenlijken van 3 hoofddoelen: 
opschaling, het verder versnellen van 
de technologie waarmee zonnepanelen 
kunnen worden ontmanteld en vervan-
ging van loodhoudend soldeermate-
riaal. DSM richt het productieproces 
voor de encapsulant zo in dat het op 
grote afmetingen kan worden geprodu-
ceerd. Daarnaast wordt het triggerme-
chanisme voor het ontmantelingspro-

ces geoptimaliseerd. De zonnepanelen 
met 60 zonnecellen worden getest, 
vergelijkbaar met de kleinere 4-cel-ver-
sie in DEREC, en aangevuld met ver-
dere veiligheids- en weatheringtesten. 
Het uiteindelijke glas-glaszonnepaneel 
is frameloos, zeer goed te ontmante-
len, effi  ciënt en betaalbaar.  

Big Boys
Späth ziet PARSEC als een project met 
een enorme potentiële impact, aller-
eerst uit het oogpunt van verduurza-
ming. ‘De productie is nu grotendeels 
in handen van de big boys in het Verre 
Oosten. Als wij op het gebied van de-
sign voor recycling niet innovatief zijn, 
dan groeit de afvalberg exponentieel. 
Bovendien biedt onze technologie eco-
nomische kansen voor Europa, bijvoor-
beeld door hier productie op te zetten, 
ons daarmee te onderscheiden en ons 
minder afhankelijk van China te maken. 
Daarnaast opent het de mogelijkheid 
om serieuze wettelijke eisen te stellen 
ten aanzien van verplichte certifi cering 
van zonnepanelen wat betreft circula-
riteit. Dat geeft een extra impuls aan 
de opkomst van de volgende generatie 
duurzame zonnepanelen en een Euro-
pese zonnepanelenindustrie.’ 
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Als de grootste leverancier van omvormers – voor 5 opeen-
volgende jaren van 2015 tot 2019 – introduceert Huawei een 
nieuwe serie 1-fase omvormer & optimizer voorzien van alle 
denkbare mogelijkheden. De nieuw ontwikkelde optimizer is 
optioneel, een PV-installatie kan geheel, zonder of gedeelte-
lijk met optimizers uitgerust worden. Een oplossing die zeer 
fl exibel toegepast kan worden, geschikt voor elke situatie.  

De nieuwe 1-fase omvormers SUN2000 2-6KTL-L1 zijn 
onder andere standaard voorzien van vlamboogbe-
veiliging voor extra veiligheid. De omvormer schakelt 
binnen enkelen seconden uit waardoor de vlamboog 
onmiddelijk zal doven.

De One-Fits-All optimizer SUN2000 450W-P is 
geschikt voor zowel 60 cells als 72 cells panelen. De 
optimizer is optioneel, een PV-installatie kan met, 
zonder of gedeeltelijk met een optimizer uitgerust 
worden. Dit is vooral interessant indien er sprake is 
van schaduw. Veilig installeren met 0Vdc is mogeljk 
indien alle panelen met een optimizer zijn uitgerust, 
bovendien kan een mogelijke vlamboog nauwkeurig 
worden aangegeven op paneelniveau. Dankzij de in-
telligente chips van Huawei zijn de optimizers binnen 
1 minuut op het dak te vinden; iets wat voorheen veel 
langer duurde.

De SUN2000-omvormers zijn uitgerust met een geïn-
tegreerde Plug & Play batterij interface. Dit betekent 
dat ze optimaal functioneren in combinatie met een 
thuisbatterij zonder extra hardware investeringen. Dat 
de omvormer kan communiceren via WLAN, Ethernet 
of 4G is een groot voordeel. Ook is het mogelijk om 
extra meetapparatuur aan te sluiten om volledig inzicht 
te krijgen in de opwekking en het verbruik van energie.

Actieve veiligheidsfunctie:
AI-Powered actieve 
vlamboogbeveiliging

2x POWER – battery ready: 
geïntegreerde Plug & Play 
batterij interface
5KW AC-uitgang plus 
5KW batterijladen

2x POWER – battery ready: 
One-Fits-All Optimizer: 
Optimizer optioneel toepasbaar 
(gedeeltelijk of geheel), één type 
optimizer geschikt alle soorten 
panelen 60 cells & 72 cells, veilig 
installeren met 0Vdc, optimizers 
<1,5 minuut koppelen met omvormer, 
nauwkeurige vlamboog positionering

Voor meer informatie over de 1-fase SUN2000 2-6KTL-L1 
omvormer en de nieuwe SUN2000 450W-P optimizer 
raadpleegt u de officiële website van Huawei: 
https://solar.huawei.com/nl/FusionSolarResidential

Huawei Roadshow - landelijke demo tour
Op voldoende en veilige afstand kunnen geïnteres-
seerde installateurs en distributiepartners de nieuwste 
producten nader bekijken en de nieuwe ontwikkelingen 
bespreken met het Huawei FusionSolar-team. Bezoekers 
kunnen ook hun beste momenten op sociale media 
posten met de hashtags #huawei #fusionsolar #roadshow 
#solarbus #wattkraft en maken kans op een Huawei 
Smart Watch of Smartphone. Voor meer informatie 
ga naar: https://solarbus.nl/

[ADVERTORIAL]

Verbluffende nieuwe 1-fase omvormer van Huawei

Huawei Technologies B.V.
Herikerbergweg 36
1101CM Amsterdam
T. +31 (0)6 390 824 95
I. solar.huawei.com

met omvormer, 
nauwkeurige vlamboog positionering

SUN2000-2-6KTL-L1 

SUN2000-450-P

Schema BENELUX Roadshow

24 augustus tot en met 4 september: 
Zuid-Nederland (Roosendaal en Roermond)
7 tot en met 18 september: 
centraal Nederland (Haarlem en 
Kootwijkerbroek)

Alle informatie over de roadshow is 
te vinden op de website solarbus.nl! 



SOLAR MAGAZINE | september 2020 41

Wanneer ben je met je bedrijf gestart? 
‘Dat deed Peter Cats in 2016. Hij zag za-
kelijke mogelijkheden in het ontwikkelen 
van een elektrische trein voor duurzaam 
vervoer in de binnensteden. Ik had rele-
vante technische ervaring opgebouwd 
met solar voertuigen in mijn vorige bedrijf, 
was ook enthousiast en sloot me aan. 
Vorig jaar trad Henk Kleef tevens toe als 
mede-eigenaar.’

Welk product bieden jullie aan? 
‘Het is een duurzaam voertuig opge-
bouwd uit een combinatie van een trekker 
met één of meerdere aanhangers op 
luchtbanden. Hij kan worden gebruikt 
voor het vervoer van mensen en stads-
distributie. De trein is net zo wendbaar als 
een auto, zero-emissie, 1,8 meter breed, 
fl exibel in gebruik en doet in laadvermo-
gen niet onder voor een fl inke vrachtwa-
gen. Bovendien heeft hij een snel laad- en 
lossysteem en kan alle hoogteverschillen 

TRENS Solar Trains:

‘Vanaf 2023 produceren we 
100 treinen per jaar’
In de rubriek De Start-Up spreekt Solar Magazine met een 
startende ondernemer die nieuwe technologie ontwikkelt en 
zijn kansen probeert te verzilveren in de wereld van zonne-
energie. Dit keer Jan van Haaren van TRENS Solar Trains, 
dat onlangs zijn eerste zonnetrein leverde aan launching 
customer Sligro Food Group.

aan. Daarmee biedt hij een oplossing 
voor een fl ink logistiek marktsegment.’

Wat is er uniek aan in technische zin? 
‘We maken gebruik van batterijen op 
basis van lithium-ijzerfosfaat. Dat is niet 
gebruikelijk in de automotive vanwege de 
ratio tussen gewicht en capaciteit, maar 
wel een zeer bewuste keuze. Ze zijn zeer 
robuust, kunnen tegen hard optrekken en 
snelladen. Bovendien zijn ze onderhouds-
vrij. Het gebruik is altijd zakelijk. Een 
tweede onderscheidende feature is het 
zonne-energiesysteem.’

Waarom is daarvoor gekozen?
‘Waarom zou je het niet doen? Het 
dakoppervlak is groot, het vergroot 
de duurzaamheid van het voertuig, je 
accu’s hebben een langere levensduur 
en de range neemt toe. Je kunt er een 
kwart tot de helft van de benodigde 
energie uithalen.’

Hoe ziet dat zonne-energiesysteem eruit?
‘Per wagon gebruiken we 3 monokris-
tallijne siliciumzonnepanelen. De voor-
ste en achterste zonnepanelen op de 
trekker en wagons zijn licht gekromd 
en dus van kunststof. De zonnepane-
len in het middensegment zijn vlak en 
hebben vanwege esthetische over-
wegingen een achterzijde van glas. In 
totaal levert dat een vermogen van zo’n 
4 kilowattpiek op bij een trekker met 
2 lange of 3 korte aanhangers. Dat is 
goed voor een extra actieradius van 8 
kilometer per uur volle zon. We betrek-
ken de zonnepanelen nu van Wattlab, 
ook een start-up. De omvormers zijn 
ontwikkeld door nog zo’n jong Ne-
derlands bedrijf: Elmar Solar. Dat was 
nodig om de brug te slaan naar onze 
144 volt accu’s.’

Wanneer gaan jullie de markt op?
‘Onze eerste trein is recentelijk uitgele-
verd; de tweede volgt deze maand. De 
launching customer is Sligro Food Group 
Belgium, die vanwege haar enthousi-
asme vanuit haar expertise ook heeft 
bijgedragen aan de ontwikkeling. Ook 
dat leidde tot een volwassen product.’

Wat zijn de plannen voor de komende 3 jaar?
‘Met een recente investering van Oost 
NL en DEMCON, dat ook de software 
voor het inbus-systeem ontwikkelt, 
hebben we een solide fi nanciële basis. 
Onze eindassemblage verhuist naar En-
schede. Dit jaar willen we nog 10 treinen 
afzetten, in 2021 30 en dan binnen 2 
jaar doorgroeien naar 100. Dat gaat ook 
lukken, de interesse is enorm.’

aanbiedingen 
die u niet kunt 
weigeren

BESTELLEN WAS NOG NOOIT ZO GEMAKKELIJK

Registreer nu in 
onze webshop: 
krannich-shop.com

EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR BIJ VDH SOLAR

310 Wp tot 360 Wp

VDH SOLAR: Exclusief distributeur van AEG solar producten in de Benelux

20
 YEARS PRODUCT WARRANTY     SU

PERIOR QUALITY  MADE TO LAST

   20

30
 YEARS PRODUCT WARRANTY     SU

PERIOR QUALITY  MADE TO LAST

   30
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Teun van Schadewijk (Kingspan Unidek):

‘Specifi eke norm nodig voor 
veilige toepassing van zonnepanelen 

en isolatiemateriaal’
Verzekeraars, dakdekkers, fabrikanten van dakbedekkings- en isolatiematerialen 
en de zonne-energiesector moeten de handen ineenslaan om de problemen met 
de verzekerbaarheid van gebouwen met zonnepanelen een halt toe te roepen. 
Daarvoor pleit Teun van Schadewijk van Kingspan Unidek, een van Nederlands 

grootste fabrikanten van isolatiematerialen. ‘Er moet een specifi eke norm komen 
met eisen en richtlijnen voor de veilige toepassing van zonnepanelen 

bij de verschillende soorten isolatiemateriaal.’

Het in het Brabantse Gemert gevestigde 
Unidek werd in 1969 opgericht en is van-
daag de dag onderdeel van de wereldwijd 
actieve Kingspan Group. De innovatieve 
aard van Kingspan Unidek heeft de 
afgelopen 50 jaar geleid tot de ontwikke-
ling van talloze producten voor de bouw, 
alle met isolatiemateriaal geëxpandeerd 
polystyreen (eps) als basis. Dit isolatiema-
teriaal – in de volksmond ook wel piep-
schuim genoemd – behoort in Nederland 
samen met polyisocyanuraat (pir) tot de 
meest toegepaste isolatiematerialen.
Kingspan Unidek is Europees markt-
leider op het gebied van zelfdragende, 
isolerende sandwichelementen voor 
hellende daken, maar ook voor platte 
daken vinden de isolatieproducten van 
het bedrijf gretig aftrek. En die platte 
daken worden in Nederland sinds en-
kele jaren massaal van grootschalige 
zonne-energiesystemen voorzien.

Vragen
Dat is dan ook de reden dat Van Scha-
dewijk in zijn rol als businessdevelop-
mentmanager bij Kingspan Unidek het 
afgelopen jaar steeds vaker geconfron-
teerd werd met vragen over de verze-
kerbaarheid van dergelijke daken als ze 
uitgerust worden met zonnepanelen. 
Het afgelopen kalenderjaar weigerden 
verzekeringsmaatschappijen steeds 
vaker om gebouwen met zonnepanelen 
te verzekeren wanneer er eps-isola-
tiemateriaal is toegepast. De verzeke-
ringsmaatschappijen achten het risico 
op brand bij een dergelijke combinatie 
extra hoog. En dat neemt volgens Van 
Schadewijk extreme vormen aan. ‘Waar 
we in eerste aanzet met een maatwerk-
oplossing klanten alsnog verder konden 
helpen, merken we dat de oplossingen 
die we aandragen door verzekeraars 
steeds minder geaccepteerd worden. 

Dat is te gek voor woorden, temeer 
omdat onze isolatieproducten brand-
vertragend gemodifi ceerd zijn (SE) 
en aan alle brandveiligheidseisen en 
relevante regelgeving voldoen. Er zijn al 
decennialang regels waar je aan moet 
voldoen en bij toepassing van de juiste 
materialen en de juiste verwerkings-
methode is de brandveiligheid van eps 
absoluut gegarandeerd.’

Thialf
In de afgelopen 12 maanden zijn 
meerdere verzekeraars volgens Van 
Schadewijk aan klanten van Kingspan 
Unidek de eis gaan stellen om on-
brandbare isolatiematerialen toe te 
passen als er zonnepanelen geplaatst 
worden. ‘Bij een aantal projecten was 
dat zelfs een voldongen feit waar niets 
tegen in te brengen was, waardoor de 
betreff ende gebouwen uiteindelijk   u

G R O O T H A N D E L  I N  S O L A R

Graaf van Solmsweg 50-T
5222 BP ’s Hertogenbosch
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i www.natec.nl
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Kies voor een optimaal 
rendement met Enphase

Kies voor Enphase, 

de marktleider in micro-

omvormers en ga voor:

• hoge betrouwbaarheid

• schaalbare installatie

• uitgebreide monitoring
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Isolatiemateriaal Bijdrage aan brand volgens 
verzekeraars

Minerale producten (minerale wol, glaswol, cellulair glas) Praktisch onbrandbaar

Resolschuimen (pf) 
Polyisocyanuraat (pir-)schuim met glasvezel 

Moeilijk brandbaar

Pir-schuim
Polyurethaanschuimen (pur)
Polystyreenschuimen (eps-se) 

Goed brandbaar

Polystyreenschuimen (eps/xps) 
Plantaardige producten

Zeer brandbaar
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niet van zonnepanelen zijn voorzien. 
Projectontwikkelaars – zowel bij nieuw-
bouw als bij dakrenovatie – liepen 
letterlijk tegen de muur. Dieptepunt 
is uiteraard schaatsstadion Thialf dat 
al voorzien is van zonnepanelen en 
onverzekerbaar is zo lang er zonne-
panelen aanwezig zijn. Ook dat dak is 
voorzien van eps-isolatiemateriaal.’

On speaking terms
Kingspan Unidek voerde afgelopen 
maart via branchevereniging Stybenex 
(red. zie kader) overleg met het Verbond 
van Verzekeraars. Sindsdien zijn de
Nederlandse fabrikanten van isolatie-
materiaal en de verzekeraars volgens 
Van Schadewijk ‘on speaking terms’. 
‘Tezamen met de massale media-aan-
dacht voor de onverzekerbaarheid van 
gebouwen met zonnepanelen heeft dat 
de boel in beweging gezet.’
Dat wil volgens hem echter niet zeg-
gen dat er al een oplossing in zicht is. 
‘Bovendien worden niet alleen de leden 
van Stybenex door deze kwestie getrof-
fen, maar ook fabrikanten van andere 
isolatiematerialen dan eps, alsook 
dakdekkers en niet op de laatste plaats 
de zonne-energiesector zelf.’

Oneigenlijke argumenten
Het grootste bezwaar van de isolatiefa-
brikanten is volgens Van Schadewijk dat 
verzekeraars oneigenlijke argumenten 
aanvoeren. ‘Er worden in onze ogen 
onnodige strenge eisen gesteld. De 

verzekeraars claimen dat er vrij forse 
schadestatistieken zijn van zonnepa-
neelsystemen in combinatie met brand-
bare isolatiematerialen. Wij kunnen die 
schadegevallen echter niet terugvinden 
noch herleiden via onze klanten. We 
zijn als sector dan ook overtuigd dat de 
eisen zoals die vastgelegd zijn in het 
bouwbesluit – en in richtlijnen vanuit de 

dakdekkersbranche – ervoor zorgen dat 
er brandveilige daken gemaakt worden. 
Bovendien, blijkt uit onderzoek van 
TNO over 2018, dat de branden die zich 
wel voordoen – en dit is slechts 0,014 
procent van alle woningen met zonne-
panelen –  vrijwel altijd ontstaan door 
installatiefouten bij de plaatsing van de 
pv-systemen, zoals bij de bekabeling 

van zonnepanelen. Met de wetenschap 
dat de zonne-energiesector met de 
introductie van de inspectieregeling 
Scope 12 grote sprongen voorwaarts 
maakt, zijn de strenge eisen en exor-
bitant hoge premies van verzekeraars 
voor ons onbegrijpelijk. Het steekt ons, 
maar ook onze klanten en hun klanten; 
temeer omdat we de feitelijke risico’s 
gewoonweg niet zien, sterker nog: er 
niet zijn.’

Slechts 10 procent ‘onbrandbaar’
Schadewijk schat in dat 50 procent van 
de platte daken in Nederland voorzien 
wordt van isolatiematerialen op basis 
van polyisocyanuraat (pir-), 40 procent 
op basis van eps en tot slot 10 procent 
op basis van minerale wol. ‘En daarbij 
is minerale wol het enige isolatiemate-

De brandbaarheid van isolatiematerialen volgens verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars, de koepelorganisatie voor verzekeraars, presenteerde 
afgelopen november de Preventiebrochure Zonnepanelen. Hierin is er onder meer 
aandacht voor inspectie bij de oplevering van zonnepanelen. De brochure leidde tot de 
nodige kritiek vanuit brancheorganisaties Holland Solar en Techniek Nederland omdat 
er een aantal onjuistheden en interpretaties in deze brochure staan. Een soortgelijke 
situatie deed zich enkele jaren geleden voor, toen het Verbond van Verzekeraars de bro-
chure ‘Brandgedrag van isolatiematerialen’ presenteerde. De verschillende fabrikanten 
betwistten de classificatie die aan hun isolatiematerialen is gegeven.

In onderstaande tabel uit de betreffende brochure is te zien hoe isolatiematerialen 
zich volgens het Verbond van Verzekeraars op materiaalniveau onderling verhouden 
met betrekking tot brandgevaarlijkheid.

Branchevereniging Stybenex: geen reden voor hoge verzekeringspremie

Bij een deskundige installatie is er geen reden voor hoge verzekeringspremies voor 
gebouwen met zonnepanelen en specifieke isolatiematerialen. Dat stelt Stybenex, 
de branchevereniging van Nederlandse fabrikanten van piepschuimproducten zoals 
geëxpandeerd polystyreen (eps).

Berust op gevoel
‘Het brandrisico hangt niet samen met het isolatiemateriaal (minerale wol, eps et 
cetera) dat is gebruikt in de dakconstructie met het pv-systeem’, stelt Stybenex-directeur 
Rogier Goes. ‘Componenten en ondeugdelijke aansluitingen zijn de voornaamste oor-
zaak bij branden met zonnepanelen.’
Bij de branden met pv-systemen die zich in Nederland tot nu toe voor hebben gedaan, 
blijkt het isolatiemateriaal onder de dakbedekking volgens de brancheorganisatie geen 
rol te spelen. Toch zijn er verzekeraars die een grote voorkeur uitspreken om zonne-
panelen uitsluitend te installeren op ‘onbrandbare’ dakpanelen en isolatiematerialen. 
Goes: ‘Als er klasse A1/A2-isolatie of FM-gecertificeerde systemen worden geëist, dan 
berust dat dus op “gevoel”, maar niet op onderzoek. Wat is er dan wél aangetoond? 
Bij een brand onder de pv-panelen vindt er, of er nu “brandbaar” of “onbrandbaar” iso-
latiemateriaal is toegepast, uitbreiding van brand plaats tussen de dakbedekking en de 
pv-panelen. De aandacht zou dus beter uit kunnen gaan naar maatregelen die de ont-
wikkeling en uitbreiding van brand tussen de pv-installatie en dakbedekking beperken.’

Ongewenste gevolgen
Onderzoek van Stybenex laat volgens Goes zien dat er geen aanleiding is om toepassing 
van ‘onbrandbare’ isolatiematerialen te eisen. Niet alleen is zo’n advies dus niet nodig, 
het heeft ook ongewenste gevolgen. Goes: ‘Want “onbrandbare” isolatiematerialen 
zorgen voor een forse gewichtstoename van de dakconstructie (30 tot 35 kilogram per 
vierkante meter). Dat vereist verzwaring van de constructie en leidt tot aanzien¬lijk 
hogere kosten van nieuwbouw. Voor bestaande dakconstructies geldt dat die meestal 
niet beschikken over de benodigde restcapaciteit om zo’n gewichtstoename te dragen.’
Goes besluit: ‘Met relatief eenvoudige maatregelen is het mogelijk het ontstaan, 
ontwikkelen en/ of uitbreiden van brand van het dakbedekkingsysteem te voorkomen. 
Het is wenselijk dat we als dakenbranche op korte termijn deze maatregelen vast-
leggen in een richtlijn voor het platte dak. Discussie over de verzekerbaarheid van 
zonne¬paneelinstallaties op platte daken is immers geen reden om het maatschappelijk 
belang van het behalen van milieudoelstellingen te belemmeren.’
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riaal dat door verzekeraars als on-
brandbaar geclassifi ceerd wordt (red. 
zie kader).’
Dit betekent dat als verzekeraars gaan 
eisen dat platte daken alleen van zon-
nepanelen voorzien mogen worden als 
deze uitgerust zijn met onbrandbare 
isolatiematerialen, direct 90 procent 
van de Nederlandse daken ongeschikt 
wordt. ‘Bovendien kent de toepas-
sing van minerale wol een belangrijk 
nadeel’, stelt Van Schadewijk. ‘In de 
jaren 90 heeft de dakdekkersbranche 
geconcludeerd dat de toepassing 
van minerale wol ongeschikt is voor 
daken waar veel “verkeer” plaatsvindt, 
bijvoorbeeld voor het onderhoud aan 
koelinstallaties. Bovendien is minerale 
wol een zeer zwaar isolatiemateriaal. 
Met de toepassing van eps of pir kom 

je op een extra gewicht van zo’n 4 kilo-
gram per vierkante meter, maar bij 
minerale wol is dat zo’n 30 tot 35 kilo-
gram per vierkante meter. Veel gebou-
wen kunnen dat gewicht niet dragen. 
Het marktaandeel van dit type dakiso-
latiemateriaal is om deze 2 redenen 
de afgelopen decennia fors gedaald. 
Binnen de VEBIDAK-richtlijnen en 
de Dakmerk-certifi cering is er bij de 
toepassing van minerale wol geen 
mogelijkheid om een dakcertifi caat 
te verkrijgen.’

Oplossing
De oplossing voor de huidige proble-
matiek ligt volgens Van Schadewijk 
op een aantal vlakken. Logischerwijs 
is de inspectieregeling Scope 12 een 
eerste stap. ‘Maar er zijn ook techni-
sche oplossingen mogelijk, waarbij de 
expertise van dakdekkers wordt inge-
schakeld. Met de juiste dakconstructie 
– die dus aan alle relevante regelgeving 
voldoet – is het mogelijk om eventu-
ele branden te isoleren tot de locaties 
waar de zonnepanelen zich bevinden. 
Als er zich een brand voordoet, wordt 
deze geïsoleerd. Ook het doortrekken 
van brandcompartimenten – die zich al 
in het gebouw bevinden – naar het dak 
vormt een mogelijke oplossing, bijvoor-
beeld via extra brede tegelpaden.’

De juiste norm
De laatste – en misschien wel de be-
langrijkste – oplossing die Van Schade-
wijk ziet, is het opstellen van de juiste 
norm. ‘Er is namelijk geen specifi eke 
norm die richtlijnen en eisen bevat 
voor de veilige toepassing van zon-
nepanelen bij de verschillende soorten 
isolatiemateriaal. Wij pleiten ervoor 
om een dergelijke norm op te stellen 
in samenwerking met verzekeraars, 
fabrikanten van dakbedekkings- en 
isolatiematerialen, dakdekkers en 
zonne-energiebedrijven. Dat is dé 
manier om brandveilige pv-daken te 
maken. De huidige normen zoals de 
NEN 6050 ‘Ontwerpvoorwaarden voor 
brandveilig werken aan daken’ – maar 
ook de NEN 7250 ‘Zonne-energiesys-
temen - Integratie in daken en gevels - 
Bouwkundige aspecten’ – zijn daarvoor 
ontoereikend. En ja, we hebben als iso-
latiebranche begrip voor de onwetend-
heid en kennislacune bij verzekeraars, 
maar we vinden het onbegrijpelijk dat 
ze op deze manier de energietransitie 
praktisch onmogelijk maken.’
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Thermodule van OptiSolar krijgt dit jaar gelijkwaardigheidsverklaring:

‘De markt is nieuw, groot 
en vraagt om zekerheid’
Solar Magazine neemt ieder kwartaal een of meerdere 
zonne-energiegerelateerde projecten uit het Topsectorenbeleid 
onder de loep. Ditmaal het onlangs afgeronde project 
Thermodule, waarin OptiSolar zijn zonnewarmtetechnologie 
heeft geoptimaliseerd voor grootschalige introductie in de 
woningmarkt.

Het principe achter het onttrekken van 
thermische energie aan de omgeving 
van OptiSolar is uniek en mooi in zijn 
eenvoud. De basis is een aluminium pro-
fi el met vloeistofl eidingen, luchtkanalen 
en vinnen. Door de vorm van de kanalen 
en natuurlijke warmte-koudewerking 
stroomt er doorlopend omgevingslucht 
door het profi el. De zon levert daarbij ex-
tra warmte. In de Thermodule wordt de 
warmte overgedragen aan een mengsel 
van water en glycol. Dat vormt de bron 
voor een warmtepomp of als regeneratie 
voor warmte-koudeopslag.

Modulair pvt-systeem
‘Het idee stamt uit 2016 en is door 
Optisolar gedurende 2 jaar uitgewerkt 
en gepromoot’, vertelt Shaun Murdoch. 
‘In 2018 werden nieuwe aandeelhouders 
gezocht. Bert Veenma – geestelijk vader 
van deze technologie – zijn zoon Oene, 
Marc van Hulst en ik zagen onze kans. 
We wilden deze oplossing doorontwik-
kelen om naar de markt te brengen. Het 
TKI-traject, waarin OptiSolar en instal-
lateurs VITBouw en Murdoch Techniek 
onder andere samenwerkten in het creë-
ren van een nieuw modulair pvt-systeem, 
was daarvoor cruciaal.’

Meten en testen
Het Thermodule-project kende verschil-
lende doelen. Het systeem moest wor-
den gefl exibiliseerd; zowel wat betreft 
het aansluiten op de specifi eke warm-
tebehoefte als de combinatie met alle 
soorten zonnepanelen. Daarnaast werd 
gewerkt aan verdere rendementsverbe-
tering en schaalbaarheid in productie.
‘Allereerst wilden we exact meten 
welk vermogen het systeem genereert 
onder verschillende omstandigheden. 
Zo weet je welk oppervlak nodig is bij 
welk gebouw. Naast het testen van 
het bestaande profi el ontwikkelden we 
een nieuw profi el en de bijbehorende 
aansluitingen, effi  ciënter en minder 
kostbaar, ook uit het oogpunt van 
manufacturing. Het product waar we nu 
als eerste de markt mee op zijn gegaan, 
is een kruising tussen die twee. Daarbij 
focussen we op de verkoop aan wo-
ningcorporaties. Lukt dat, dan volgen 
de particulieren en bedrijven vanzelf. 
Overigens ontwikkelden we tevens een 
geheel nieuw product op basis van onze 
bestaande profi elen: een Thermoschut-
ting die om en op gebouwen kan wor-
den geplaatst. Met 4 strekkende meter 
schutting kun je daarmee het gasver-

bruik van een gemiddelde woning met 
ruim 80 procent reduceren. Momenteel 
onderzoeken we de mogelijkheden om 
daarbij ook met een warmtelus voor 
energieopslag te werken.’

Lange adem
Murdoch erkent dat pvt, ook met 
Thermodules van Optisolar, op zich-
zelf niet altijd voldoende is om matig 
geïsoleerde woningen het hele jaar van 
warm tap- en douchewater te voorzien. 
‘In combinatie met alleen een warmte-
pomp lukt dat voor 80 tot 90 procent. 
Maar om de koudste perioden door 
te komen, is een hybride systeem aan 
te raden, bijvoorbeeld met elektrische 
boiler of cv-ketel. Dat neemt niet weg 
dat het een heel mooie oplossing is 
waarmee we keuze bieden. Het is im-
mers niet overal mogelijk of toegestaan 
om geothermische boringen te doen of 
lawaaierige lucht-waterwarmtepompen 
te installeren. Ten opzichte van andere 
pvt-systemen bieden we bovendien 

dat voordeel van modulariteit en zon-
nepaneelonafhankelijkheid. Succes 
is echter een kwestie van een lange 
adem. Woningcorporaties staan voor 
een complexe verduurzamingsopgave 
op het gebied van warmte. Die markt 
is nieuw en groot. Er is enorm veel 
interesse voor ons product, ook van 
leveranciers van zonnepanelen. Wo-
ningcorporaties willen echter risico’s 
uitbannen; de zekerheid dat het werkt 
en dat investeringen renderen. Dit jaar 
wordt een gelijkwaardigheidsverklaring 
voor de energieopbrengst van onze 
Thermodules gemaakt. Dat gaat daar-
bij helpen. Daarnaast is er vraag naar 
praktische bewijslast. Onlangs voorza-
gen we een Amsterdams appartemen-
tencomplex van 7 woningen van De Al-
liantie van ons systeem, hetzelfde doen 
we nu bij een huizenblok van Woonstad 
Rotterdam. Ook de prestaties van onze 
technologie binnen dit soort cases 
gaat absoluut helpen bij onze stap van 
start-up naar scale-up.’

5 goede redenen om voor onze nieuwe 3-fase 
omvormer voor commerciële installaties te kiezen

Ingebouwde veiligheid
SafeDC™ verlaagt de optimizerspanning tot 1V wanneer de omvormer 
uit staat en de ingebouwde vlamboogdetectie (AFCI) zorgt aanvullend 
voor de hoogste mate van veiligheid

Meer vermogen
150% overdimensionering op basis van werkelijk DC-vermogen

Gemakkelijk ontwerp en installatie
Ondersteunt strings tot wel 60 panelen en is standaard voorzien van 
geïntegreerde DC overspanning beveiliging type 2

Verminderde O&M-kosten 
Monitoring in de cloud en op afstand oplossen van issues

Klaar voor de toekomst
Batterijen kunnen op een later moment worden toegevoegd

Maak uw leven gemakkelijker en neem contact op via: 
https://www.solaredge.com/nl/corporate/contact 

SolarEdge maakt uw commerciële PV-installatie eenvoudiger en concurrerender.  Onze nieuwe 3-fase 
omvormer biedt tot 20% meer capaciteit en is 25% lichter. Daarnaast ondersteunt de omvormer meer 
strings en wordt geleverd met de premium standaardfuncties die u verwacht van SolarEdge.
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‘Als je bifaciale zonnepanelen combineert 
met trackers kun je in een klein kik-
kerlandje als Nederland een wezenlijke 
meerwaarde creëren’, vervolgt Cesar. 
‘Je gaat de energieproductie niet alleen 
optimaliseren in ruimte – te weten de 
ruimtelijke indeling van een zonnepark ten 
bate van dubbelfuncties zoals ecologie, 
recreatie en agri-pv – maar ook in tijd.’

Het werkingsprincipe van trackers is 
simpel. Een speciaal enkelassig mon-
tagesysteem maakt het mogelijk om 
de hellingshoek van de zonnepanelen 
continu te wijzigen. Met behulp van 
een algoritme worden de zonnepanelen 
gedurende de dag optimaal gepositi-

De uitrol in de wereld van zonneparken met solar trackers – 
waardoor zonnepanelen de zon kunnen volgen – steeg 
afgelopen jaar naar een recordhoogte. Met een groei van 
55 procent kwam het wereldwijde verkoopvolume volgens 
marktonderzoeksbureau IHS Markit uit op maar liefst 31 
gigawattpiek. Ondanks de kansen krijgt de technologie in 
Nederland nog nauwelijks voet aan de grond. Innovatie en 
de toetreding van nieuwe marktpartijen moeten daar in de 
komende jaren verandering in brengen… ‘Dubbelzijdige 
zonnepanelen met enkelassige solar trackers zijn dé 
technologie van de nabije toekomst’, stelt Kay Cesar van het 
Nationaal Consortium Zon in Landschap.

De potentie van solar trackers:

‘Dubbelzijdige zonnepanelen 
met trackers banen de weg voor agri-pv 
en eco-positieve zonneparken

oneerd. Daarbij kunnen zonnepanelen 
zelfs bijna verticaal komen te staan 
om bijvoorbeeld tijdens een regenbui 
de bewatering van de grond te opti-
maliseren. Zo kan ook de belichting 
van de ondergrond geoptimaliseerd 
worden en dat is weer interessant voor 
ecologie en agri-pv: de combinatie van 
akkerbouw met zonnepanelen.

Akkerbouw
En daar komt het topsectorenproject 
Symbizon om de hoek kijken. Vanuit 
consortium Zon in Landschap heb-
ben TNO, Vattenfall, het Rijksvast-
goedbedrijf, ERF, Hemus en Aeres 
Hogeschool de handen ineengeslagen 

om een antwoord te vinden op maat-
schappelijke weerstand tegen zonne-
panelen op landbouwgrond. Symbizon 
richt zich hiertoe op een succesvolle 
combinatie van strokenteeltlandbouw 
met zonnepanelen. ‘Door dubbelzij-
dige zonnepanelen te plaatsen en 
deze uit te rusten met trackers willen 
we niet alleen stroom- en voedsel-
productie combineren, maar ook de 
ecologische eigenschappen van de 
gronden verbeteren en een positieve 
businesscase voor de agrariër creëren. 
Binnen het project wordt hiertoe   u

Solar trackers en de SDE++

In de Stimuleringsregeling Duurzame 
Energietransitie SDE++ – en ook haar 
voorganger SDE+ – komen zonvol-
gende zonneparken sinds enige tijd 
in aanmerking voor meer vollasturen 
dan ‘standaard’ zonnepanelen. Het 
basisbedrag is echter niet hoger. De 
basisbedragen zijn respectievelijk 6,9 
eurocent per kilowattuur voor zon op 
land en 8,0 eurocent per kilowattuur 
voor zon op water. Het aantal vollast-
uren voor reguliere zonneparken op 
land en op water bedraagt 950 vollast-
uren. Voor zonvolgend op land is dit 
1.045 vollasturen en voor zonvolgend 
op water 1.190 vollasturen.

t +31(0)73 684 0834
e info@natec.nl
i www.natec.nl
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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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Alion Energy betreedt Nederlandse zonne-energiemarkt met trackers

De Verenigde Staten zijn voor fabrikanten van solar trackers het walhalla. Niet 
voor niets komen de 2 absolute marktleiders – Nextracker and Array Technologies 
– uit Amerika. Volgens marktonderzoeksbureau IHS Markit was Amerika afgelopen 
jaar goed voor 37 procent van de verkopen van grondgebonden pv-systemen met 
enkelassige trackers. Azië en Europa completeren de top 3; grotendeels te danken 
aan Spanje, dat een snelgroeiend arsenaal aan zonvolgende zonneparken kent.

Een internationale fabrikant van solar trackers die zijn pijlen inmiddels op Nederland 
heeft gericht, is Alion Energy. Het bedrijf – met een Europees hoofdkantoor in Spanje 
– vermarkt daarbij een gepatenteerd trackingsysteem dat speciaal ontwikkeld is 
voor bifaciale zonnepanelen. Daarbij biedt het bedrijf als optie ook een geïntegreerde 
schoonmaakrobot aan om de energieproductie te optimaliseren.

Van rotsen tot weilanden
‘Het systeem is op alle soorten ondergronden toepasbaar, van rotsgronden tot drassige 
weilanden’, duidt Leon Langeveld, businessdeveloper bij Alion Energy. ‘Het systeem 
wordt namelijk geplaatst op een betonnen fundering – al dan niet wit geschilderd – om 
de reflectie van het zonlicht te verhogen en daarmee de opbrengst van dubbelzijdige 
zonnepanelen te verhogen. Bovendien heeft beton een betere ecologische voetafdruk 
dan staal, is het volledig recyclebaar en lokaal beschikbaar.’
Alion Energy is een zogenaamde scale-up. De afgelopen 10 jaar werd de technologie 
ontwikkeld en inmiddels bedraagt het geïnstalleerd vermogen 40 megawattpiek. ‘Bo-
vendien wordt er in de komende periode 160 megawattpiek geïnstalleerd en voeren we 
onderhandelingen over nog eens 1 gigawattpiek aan zonneparken. 

Vastzetten op 0 graden
Het systeem van Alion bestaat uit een A-frame dat wordt geplaatst op een betonnen 
fundering. Door dit ontwerp kan er bespaard worden op metaal en motoren. Langeveld: 
‘Bovendien maakt dit het systeem robuuster, eenvoudiger te installeren en economischer 
dan de concurrentie. Verder kan het systeem de zonnepanelen op 0 graden vastzetten, 
zodat hoge windbelasting mogelijk is. De hogere opbrengst van zo’n 30 procent per zon-
nepaneel staat een grotere rijafstand toe en er zijn minder zonnepanelen nodig. Verder 
moeten projectontwikkelaars tegenwoordig rekening houden met verschillende factoren, 
zoals impact op de biodiversiteit, lagere subsidies en lastigere vergunningstrajecten. 
Trackers bieden in veel van deze gevallen een oplossing. Door tijdens de ontwerpfase 
te zoeken naar een optimale rijafstand, kan er een evenwicht gevonden worden tussen 
biodiversiteit, combinaties met agricultuur, opbrengst en impact op de omgeving. Wat 
in ons voordeel spreekt, is dat onze trackers in vergelijking met die van concullega’s 60 
procent minder motoren hebben, waardoor de onderhoudskosten dalen. Onze trackers 
zijn daardoor slechts verantwoordelijk voor 3 procent van de totale onderhoudskosten.’
En dat biedt volgens Langeveld kansen. ‘De businesscase voor bifaciale trackers wordt 
almaar beter in Nederland. We verwachten dat binnen 5 jaar het merendeel van de 
projecten uitgevoerd zal gaan worden met trackers. Een marktaandeel voor trackers 
van 10 tot 15 procent is in Nederland een reëel doel.’

een zonvolg-algoritme ontwikkeld dat 
bijvoorbeeld gewas- en energieop-
brengst, het eff ect van kruidenstroken, 
de weersvoorspelling, de energieprijs 
en de bodemgesteldheid monitort en 
waar mogelijk optimaliseert.’   

Andere belangen
Het gecombineerde gebruik van pv en 
landbouw zal volgens Cesar een lagere 
dichtheid aan zonnepanelen per hectare 
hebben en met een bifaciaal zonvolgsys-

teem kan de stroomopbrengst toch hoog 
gehouden worden. ‘In de toekomst weeg 
je dus een maximale stroomopbrengst 
af tegen andere belangen. Het is nu al 
de verwachting dat mondiaal tussen 
de 40 en 50 procent van de grondge-
bonden zonneparken in de toekomst 
uit enkelassige solar trackers bestaat. 
Door de meerwaarde voor onder andere 
ecologie en agri-pv aan te tonen, zal dit 
percentage mogelijk nog hoger worden. 
Daarmee maximaliseer je namelijk de 

stroomproductie op momenten dat je de 
zon kan oogsten. Tegelijkertijd is het voor 
Nederlandse projectontwikkelaars nog 
een uitdaging om de waarde van stroom 
naar zowel functie als tijd te kwalifi ce-
ren. Hoe verandert de waarde van mijn 
zonnepark als ik de stroom per uur of 
kwartier moet afrekenen? Als alle zon-
neparken gelijktijdig stroom produceren, 
is de waarde nihil. Een tracker is dan een 
mooi instrument om daarop in te spelen 
en op die momenten de gewassen meer 
zon te gunnen omdat de stroom dan toch 
nauwelijks iets oplevert.’

6 testzonneparken
Een tweede innovatieproject dat aan-
dacht heeft voor trackers is SolarEcoP-
lus, waarbinnen TNO samenwerkt met 
LC Energy, Wageningen University & 
Research, Eelerwoude en SolarCentury. 
Het streven is om 6 nieuwe testzon-
neparken in Nederland te realiseren. 
Daarbij wordt steeds minimaal 700 
kilowattpiek aan dubbelzijdige zonnepa-
nelen op 4 verschillende manieren ge-
positioneerd; zuid, oost-west, verticaal, 
en zonvolgend draaiend om één as. Zo 
moet duidelijk worden wat de relatie is 
tussen eff ecten op de bodemkwaliteit, 
biodiversiteit en de stroomopbrengst; en 
als vervolgstap eco-positieve zonnepar-
ken ontwerpen. Voor Nederland is het 
testen van zonnepanelen in verticale op-
stelling en met een zonvolgend systeem 
in deze toepassing een primeur. 
‘Binnen SolarEcoPlus wordt er ook spe-
cifi ek gekeken naar de eff ecten op ver-
schillende grondsoorten: zand, veen en 
klei’, duidt Cesar. ‘Zandgronden kennen 
bijvoorbeeld de minst goede horizontale 
verdeling van water, omdat het water 
snel wegzakt – onder de zonnepanelen 
wordt het daardoor snel (te) droog – en 
trackers kunnen daar mogelijkerwijs een 
interessante meerwaarde opleveren.

SDE++
De 2 genoemde innovatieprojecten 
worden in 2024 afgerond. ‘In dat jaar is 
er defi nitief duidelijkheid over de exacte 
meerwaarde van trackers voor de biodi-
versiteit. Helaas kun je de ecologische 
eff ecten van een zonnepark nu eenmaal 
niet in een half jaar aantonen. Maar dat de 
potentie voor trackers ook in Nederland 
groot is, is voor mij evident. De marktont-
wikkeling zal daarbij sterk samenhangen 
met de toekenning van subsidie, want de 
regels van SDE++ bepalen in feite welke 
techniek er verkocht wordt.’

Solis-110K-5G
Solis Commerciële en Industriële PV-Omvormer
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Pulsed laser deposition gaat zonnepaneel van de toekomst opleveren:

‘Het doel is een industriële 
zonnecel-efficiency van meer dan 25 procent’

Bij TNO in Petten werd in juli dit jaar een pulsed laser deposition-machine van 
Solmates geleverd. Deze wordt ingezet binnen het topsectorenproject MOMENTUM. 

Het onderzoeksinstituut zal hierin samen met wetenschappelijke en private partners 
demonstreren dat met behulp van deze technologie een industriële productie van 

zonnecellen met een efficiëntie van meer dan 25 procent mogelijk is. ‘Dat is een enorme 
stap voorwaarts; een mogelijke enabler van de wederopstanding van een Europese 

zonnepanelenindustrie’, aldus senior onderzoeker Fatemeh Hashemi van TNO.
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Zonne-energie wordt anno 2020 
hoofdzakelijk gegenereerd met behulp 
van kristallijn siliciumzonnecellen. De 
ontwikkeling van die technologie staat 
voor een belangrijk deel in het teken 
van kostenreductie en het creëren van 
een alsmaar hogere energieopbrengst. 
Nederland speelt daarin een belang-
rijke rol. Zo wordt in meer dan de helft 
van zonnepanelen gebruikgemaakt van 
Nederlandse technologie. Die prestatie 
komt onder andere op het conto van 
het pv-onderzoekscluster van TNO.

Enorme sprong
‘Dat telt zo’n 85 mensen, verdeeld over 
Petten en Eindhoven’, aldus Agnes 
Mewe, die het programma kristallijn 
siliciumzonneceltechnologie van TNO 
leidt. ‘In vergelijking met de grote on-

derzoeksorganisaties elders op de we-
reld zijn dat er niet veel. Maar het niveau 
van ons fundamentele en toegepaste 
onderzoek, van zowel technologie als 
applicaties, is ontzettend hoog. Dat is 
onder andere te danken aan de hechte 
samenwerking met universiteiten en be-
drijven, vaak innovatieve, startende en 
gerenommeerde hightechbedrijven. Zul-
ke samenwerkingen zijn mede te dan-
ken aan de Nederlandse beleidsinzet en 
subsidiestructuur. Dit unieke ecosys-
teem leidt niet zelden tot de ontwikke-
ling van zeer vernieuwende technologie, 
zo ook in het MOMENTUM-project dat 
we de komende 2 jaar uitrollen. Hierin 
maken we een enorme sprong vooruit 
in cel-efficiëntie en wel met behulp van 
een reproduceerbaar maakproces met 
industriële apparatuur.’

Hoge transparantie
‘In dit project bouwen we voort op 
eerdere technologieontwikkeling 
waarin de toegevoegde waarde van 
passiverende contacten werd aange-
toond, zoals bij de bekende amorfsili-
cium heterojunctiezonnecellen’, voegt 

Hashemi toe. ‘Het aanbrengen van een 
passiverende laag op het volledige 
oppervlak van zonnecellen leidt tot 
hogere voltages. Doe je dat op basis 
van transitie metaaloxide (tmo), dan 
biedt dat additionele voordelen zoals 
lage kosten en een hoge transparan-
tie, wat het uitermate geschikt maakt 
voor applicatie op de voorzijde van 
zonnecellen. Om de belofte van deze 
innovatie waar te maken, zijn echter 
verder onderzoek en ontwikkeling 
nodig. Daarbij maken we gebruik van 
atomic layer deposition en pulsed laser 
deposition, oftewel ald en pld.’

Versnellen
Binnen MOMENTUM focussen TNO en 
de Technische Universiteit Eindhoven 
zich op het verbeteren en beheersen van 
de eigenschappen van ald-titaanoxide 
en pld-molybdeenoxide passiverende 
contacten en oxide-gebaseerde   u 

‘We spelen met materialen, 
de diktes, structuur en opbouw 

van de lagen’
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interlagen. Ook transparante geleiden-
de oxides (tco’s) zullen met pld precies 
afgestemd worden op de contacten. 
Solmates speelt een belangrijke rol bij 
de plaatsing en het gebruik van de pld-
machine bij TNO en het optimaliseren 
van de lagen. De andere private pro-
jectpartner – Levitech – draagt onder 
andere bij door het afstemmen van zijn 
ald-proces voor de depositie van de 
diverse metaaloxidelagen. De Techni-
sche Universiteit Delft bestudeert de 
fundamentele eigenschappen van de 
interlagen en werkt aan alternatieve 
nieuwe oxides.

Industrieel proces
Hashemi: ‘TNO heeft jarenlang sa-
men met diverse Nederlandse ma-
chinebouwers waardevolle expertise   
opgebouwd in uiteenlopende deposi-
tietechnieken voor de ontwikkeling en 
productie van zonnecellen en -panelen. 
Nu combineren we er dus 2. We spelen 
met materialen, de diktes, structuur 
en opbouw van de lagen om tot een 
revolutionair eindproduct te komen. 
Tegelijkertijd werken   we aan het 
minimaliseren van het aantal   pro-
cesstappen en daarmee van kosten. 
Met de aanschaf van de machine van 

Solmates hebben we nu alle relevante 
tools in eigen huis op de TNO-site in 
Petten en kunnen we versnellen in onze 
R&D. Dit moet in 2022 uitmonden in 
een 6 inch bifacial zonnecel met uiterst 
selectieve en passiverende transpa-
rante tmo-contacten aan de voorzijde. 
Door onze aanpak maken we daarbij 
de weg vrij voor industriële opschaling 

van het proces; een kosteneffectieve 
productie van zonnecellen met meer 
dan 25 procent efficiëntie. Ter referen-
tie: de beste standaard, commercieel 
verkrijgbare kristallijn siliciumzonnecel-
len hebben een efficiëntie van 22 tot  
23 procent.’ 

Tandemzonnecel
Mewe onderstreept dat de significante 
stap in efficiëntie van zonnecellen die 
met MOMENTUM wordt gerealiseerd 
meer is dan een technische prestatie 
van formaat. Waar de productie van 
zonnepanelen zich nu in China con-
centreert, biedt deze innovatie immers 
kansen voor een wederopstanding van 
een Europese solar industrie.
‘Dat is een belangrijk gegeven in een 
tijd waarin het nadeel van onze afhan-
kelijkheid van China weer eens heel 
erg duidelijk wordt en de roep groeit 
om hier verandering in te brengen. Dat 
kan door in te zetten op de productie 
van innovatieve zonnecellen, en denk 
daarbij niet alleen aan de passive-
rende metaaloxides, maar ook aan de 
tandemzonnecel, een veelbelovende 
technologie met een kristallijn silicium- 
én een perovskiet zonnecel op elkaar.  
Onze collega’s in Eindhoven boeken 
flinke vooruitgang in de ontwikkeling 
van de perovskiet dunnefilmzonnecel-
len, waarvoor pld een zeer interessante 
depositietechniek is. Hoewel we het 
daarbij over een mogelijk ontwikkel-
traject voor de lange termijn hebben, 
is het voor ons van evident belang dat 
we de expertise die we binnen MO-
MENTUM opbouwen delen met onze 
collega’s in Eindhoven. Ook de tandem-
zonnecel is immers een van die ver-
nieuwingen waarmee Nederland zich 
manifesteert als een van de drijvende 
krachten in solar technologie.’

‘Pulsed laser deposition is 
een mogelijk productieproces 

voor tandemzonnecellen’

Solmates en pulsed laser deposition
Pulsed laser deposition is niet nieuw. Het depositieproces werd voor het eerst in 
1961 gebruikt, als gevolg van de beschikbaarheid van krachtige excimers. De grote 
verdienste van de Nederlandse original equipment manufacturer Solmates is de
 ontwikkeling van hoogwaardige industriële productiemachines voor depositie op 
wafers tot 300 millimeter. De toepassingen voor het optimaliseren van producten 
zijn legio, bijvoorbeeld voor de μ-oled, semiconductor-, 5G-connectiviteit en 
MEMS sensor-industrie.

Geen toxisch proces
‘Onze depositietechnologie biedt vele voordelen ten opzichte van andere’, vertelt di-
recteur Business Development Bart Berenbak. ‘Door het creëren van een plasma met 
een uv-laser kunnen we bij lage temperaturen zeer gecontroleerd met beheersbare ei-
genschappen diverse materialen op een substraat deponeren. Daarmee realiseren we 
mooie homogene materiaalsystemen met minimale schade aan onderliggende lagen. 
Bovendien is het geen toxisch proces; er komen geen giftige chemicaliën aan te pas. 
De aanschaf van onze apparatuur door TNO en samenwerking in MOMENTUM is voor 
ons een mijlpaal. Allereerst is het de eerste van onze nieuwste generatie machines 
die we uitleveren. Daarnaast kunnen we binnen dit project de meerwaarde van onze 
technologie voor zonnecelfabrikanten verder perfectioneren. Daarbij gaat het niet 
alleen om productkwalificatie, maar staat ook de economische rendabele opschaling 
van de productie centraal. Bij Solmates streven we naar daadwerkelijke toepassing 
op grote schaal en daar zijn we klaar voor. Om onze technologie te gebruiken in een 
grootschalig industrieel proces is het niet nodig om een grotere machine te ontwik-
kelen. Het idee is om gebruik te maken van een serie van meerdere plasmabronnen, 
geïntegreerd in een machine met een totale capaciteit van 1 wafer per seconde.’

Meer mogelijkheden. 
Meer integratie. 
Meer vermogen.

SMA-Benelux.com

SUNNY TRIPOWER CORE2

De nieuwe SUNNY TRIPOWER CORE2
Hoogste fl exibiliteit en geïntegreerde functies voor maximale opbrengsten.
Meer mogelijkheden.

  Meest fl exibele installatieontwerp voor 
 grotere commerciële oplossingen, zowel 
voor grond- als dakinstallaties.

Meer integratie.

  Kernonderdeel van SMA Energy System 
Business: voorbereid op uitbreiding voor 
toekomstige behoeftes. 

Meer vermogen.

 Out-of-the-box oplossing met geïnte-
greerde opbrengstoptimalisatie zorgt 
voor een effi  ciënte installatie en service.
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De strijd om het dak: energie opwekken, recreëren, water bergen of beplanting?

‘Het is een verhaal van én, én, én en én’
Energie opwekken, water bergen, recreëren of verkoelende beplanting? 

Het is de moeilijke keuze waar meer en meer dakeigenaren zich mee geconfronteerd 
zien. Maar wat is nu de juiste keuze? De redactie van Solar Magazine ging te rade bij 

wetenschapper Wilfried van Sark en bestuurslid van het Nationaal Daken Plan Jip Louwe 
Kooijmans. ‘Het is een verhaal van én, én, én en én’, opent Louwe Kooijmans het gesprek. 

‘Een plat dak dat in de toekomst maar één functie vervult, is ondenkbaar.’

Sinds 2016 werken zo’n 50 partijen 
binnen de Green Deal Groene Daken 
(GDGD) aan het ontwikkelen van nieuwe 
verdienmodellen en het opschalen van 
de toepassing van in eerste instantie 
groene, maar inmiddels multifunctionele 
daken. De Green Deal heeft onlangs in 
de vorm van het Nationaal Daken Plan 
inmiddels een opvolger gekregen. Het 
Nationaal Daken Plan legt zelf geen mul-
tifunctionele daken aan, maar werkt aan 
gerichte stimulerende randvoorwaarden. 

400 vierkante kilometer
Jip Louwe Kooijmans is niet alleen 
bestuurslid bij het Nationale Daken 
Plan, maar tevens Teamhoofd Stad bij 
Vogelbescherming Nederland. Dat is een 

van de organisaties die nauw betrok-
ken is bij eerst de Green Doel Groene 
Daken en nu het Nationaal Daken Plan. 
‘De belangrijkste les van de afgelopen 
jaren en daarmee de Green Deal? Dat 
er in Nederland een enorm potentieel 
aan ongebruikte ruimte is op het dak’, 
stelt Louwe Kooijmans. ‘De helft van 
de bebouwing bestaat uit platte daken. 
Slechts enkele procenten van die op-
pervlakte wordt benut voor beplanting, 
zonnepanelen of een andere functie. 
Er kan dus nog een heleboel wat we 
nu niet doen en bovendien bieden ook 
schuine daken veel potentie. Zo kan één 
dakzijde bijvoorbeeld met zonnepane-
len worden uitgerust en de andere zijde 
van vegetatie worden voorzien.’

Van de 400 vierkante kilometer plat 
dakoppervlak wordt in het Nationale 
Daken Plan geschat dat momenteel 
nog maar 5 procent gebruikt wordt voor 
hernieuwbare-energieproductie, 2 pro-
cent voor klimaatadaptatie en 1 procent 
voor natuurinclusief bouwen. 

Groen, blauw en geel
‘Multifunctionele daken kunnen – met 
een combinatie van groene en blauwe 
functies – vooral in steden zorgen voor 
verkoeling tijdens een hittegolf en bij 
het veelal volgende noodweer ook wa-
teroverlast voorkomen’, vervolgt Louwe 
Kooijmans. ‘En daarbij is het natuurlijk 
ook wenselijk om nog ruimte over te 
houden voor de gele functie:   u 

• Uw PV distributiepartner voor Benelux
Wij stockeren meer dan ±20.000m² over 4 landen verdeeld

• Efficiënt, snel en energiezuinig
Onze magazijnen beschikken over de nieuwste technologieën voor een efficiënte 
en snelle levering, ook zonder BTW!

• Uw leverancier voor residentiële en commerciële 
projecten
Meer dan 1 miljoen zonnepanelen op Beneluxse daken gebracht
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het opwekken van energie.’
Volgens Louwe Kooijmans is het es-
sentieel dat dakeigenaren vooral geen 
overhaaste beslissingen nemen. De 
uiteindelijke functiekeuze moet goed 
doordacht zijn. ‘Er is veel ruimte op de 
Nederlandse daken. Als we echter blind 
varen op het principe “wie het eerst komt 
wie het eerst maalt”, dan hebben we over 
enkele jaren spijt van de keuze die we 
gemaakt hebben. Want individueel gezien 
is iedere functie een juiste – bijvoorbeeld 
vegetatie om bij hevige regenval het riool 
te ontlasten of zonnepanelen om stroom 
op te wekken – maar combineren is beter. 
En er zijn verschillende combinaties 
mogelijk. Het is daarom onze ambitie om 
tot een goed afwegingskader en versnel-
lingspakket te komen voor een optimaal 
gebruik van het beschikbare Nederlandse 
dakareaal. Een plat dak is namelijk geen 
sluitstuk van de bouw, maar vertrekpunt 
voor een diversiteit aan functies.’

Eerste mijlpaal
Een groot aantal verschillende sta-
keholders heeft daarbij volgens het 
bestuurslid een rol. ‘Particuliere, be-
drijfs- en overheidsgebouwen hebben 
alle verschillende eigenaren, al dan niet 
verenigd in een Vereniging van Eigena-
ren (VvE). Niet alleen die diversiteit, maar 
ook het feit dat de daken verschillende 
karakteristieken hebben, maakt vooral 

de behoefte aan vakmensen die de juiste 
adviezen geven en kundig installatiewerk 
verzorgen, groot. Individuele specialisten 
zijn er volop – bijvoorbeeld installateurs 
van zonnepanelen en hoveniers van 
sedumdaken – maar het samenbrengen 
van die functies gebeurt te weinig. De 
komende jaren willen we als onderdeel 
van het Nationaal Daken Plan starten 
met het opleiden van die specialisten.’

Het Nationaal Daken Plan kent dan 
ook 4 speerpunten (red. zie kader), van 
verankering in beleid tot het opleiden van 
bekwame vakmensen.’ 
De lijst met partners die gaan helpen 
de 4 speerpunten te realiseren, wordt 
alsmaar langer; van steden als Amster-
dam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam 
en Utrecht tot brancheverenigingen als 
VEBIDAK en VHG, de Natuur en Milieufe-

Hittegolf en coronacrisis

De gemeten zonnestraling lag in Nederland tussen half maart en half juni – de piek-
periode van de eerste golf van het coronavirus – ongeveer 2,5 procent hoger dan het 
gemiddelde over dezelfde periode in de afgelopen 4 jaar. De lente van 2020 was zelfs 
de zonnigste sinds het begin van de metingen in 1901. Het KNMI schrijft dit onder 
meer toe aan de afname van het vliegverkeer dat nagenoeg stillag en het wegverkeer 
dat halveerde. Het gevolg? Minder luchtvervuiling en bewolking en dus meer zon-
nestraling die het aardoppervlak bereikt. 
De extra opbrengst die zonnepaneeleigenaren niet alleen in Nederland, maar ook 
in België hierdoor hebben geoogst, is voor een klein gedeelte tenietgedaan door de 
hittegolf die Nederland en België teisterde in de maand augustus. In Nederland waren 
er zelfs voor het eerst 8 tropische dagen op rij. Wat het KNMI daarbij zorgen baart, is 
de heftigheid van de hittegolf. De computermodellen waarmee klimaatwetenschap-
pers werken, geven een stijging aan van gemiddeld 1,5 graad tijdens een Nederlandse 
hittegolf. Maar in de praktijk laat de thermometer het dubbele zien: een toename van 
3 graden. ‘Ons beleid, onze projecties, alles wat we denken dat er in de toekomst gaat 
gebeuren met hittegolven is gebaseerd op computermodellen. Net als bij het weer, 
dat zijn dezelfde modellen. Als die de opwarming onderschatten, kan het zijn dat er 
niet genoeg maatregelen genomen worden om Nederland hitteproof te maken’, aldus 
Geert Jan van Oldenborgh van het KNMI.

Nationaal Daken Plan: 
4 speerpunten

Het Nationaal Daken Plan maakt on-
derscheid in 4 soorten daken. Groene 
daken zijn daken bedekt met beplan-
ting, gele daken zijn daken waar ener-
gie opgewekt wordt, rode daken zijn 
daken voor recreatie en blauwe daken 
zijn daken waar regenwater tijdelijk 
vastgehouden wordt. In het Nationaal 
Daken Plan zijn daarbij de volgende 4 
speerpunten opgenomen.

Speerpunt 1: 
Verbreding van Mindset  
Inzet op het bekendmaken van de bre-
dere maatschappelijke winst die met 
multifunctionele daken te realiseren 
is bij actoren die aan de lat staan om 
multifunctionele daken aan te leggen 
dan wel te stimuleren.

Speerpunt 2: 
Stimulerende Financiering 
Samen met dakeigenaren en sleu-
telspelers rond de financiering van 
bestaande en nieuwbouw een position 
paper opstellen waarin de knelpunten 
en mogelijke oplossingen worden ge-
formuleerd. Kansrijke oplossingsrou-
tes verder uitwerken en best practices 
actief verspreiden.

Speerpunt 3: 
Verankering in Beleid – landelijk, 
regionaal & lokaal 
Met een overzicht van en hands-on 
informatie over verankering in beleid 
kunnen gemeenten, waterschappen 
en provincies multifunctionele daken 
beter verankeren in hun beleidsin-
strumenten, zodat op lokaal niveau 
de meest passende functie wordt 
gestimuleerd. Knelpunten of gemiste 
kansen in landelijk beleid worden 
door het Nationaal Daken Plan 
geagendeerd bij de verschillende 
departementen en in samenspraak zo 
effectief mogelijk aangepakt.

Speerpunt 4: 
Bekwame Vakmensen 
Het onderwerp multifunctionele 
daken moet beter en meer in de 
onderwijscurricula en in het bijscho-
lingsaanbod terugkomen en zo zorgen 
voor een betere aansluiting op de 
arbeidsmarkt.

deraties, Vogelbescherming Nederland 
en diverse beroepsopleidingen. In de 
zomermaanden besloten bovendien de 
verantwoordelijke ministeries zich ach-
ter het Nationaal Daken Plan te scharen. 
‘Met de toetreding van het verantwoor-
delijke ministerie is een belangrijke eer-
ste mijlpaal bereikt. Het onderstreept 
het belang van multifunctionele daken. 
Dit is het enige vehikel dat zich opwerpt 
voor de uitrol van multifunctionele 
daken. Het mooie is dat allerlei verschil-
lende partijen zich verenigd hebben, 
terwijl er niet alleen sprake is van ge-
meenschappelijke, maar ook tegenstrij-
dige belangen. Dat laat ook zien dat het 
een verhaal is van én, én, én en én. Een 
plat dak dat in de toekomst maar één 
functie vervult, is ondenkbaar.’

1 tot 10 procent meeropbrengst
Een wetenschapper die zich al jarenlang 
bezighoudt met opbrengstberekeningen 
van zonnepanelen is Wilfried van Sark 
van de Universiteit Utrecht. ‘De meer-
opbrengst van zonnepanelen op een 
groendak is in de ordegrootte van 5 pro-
cent’, stelt Van Sark. ‘De meeropbrengst 
is maximaal 10 procent. Tot op heden 
zijn er in Nederland nog geen groot-
schalige onderzoeken geweest naar de 
voor- of nadelen van groene daken voor 
zonnepanelen, maar internationale stu-
dies laten een meeropbrengst van 1 tot 

10 procent zien. Dat grote verschil wordt 
door meerdere aspecten veroorzaakt. 
Bijvoorbeeld door de soort vegetatie op 
het dak en de onderlinge afstand tussen 
de zonnepanelen, maar ook de oriëntatie 
van de zonnepanelen ten opzichte van 
de zon. Naast de meeropbrengst van de 
zonnepanelen kan het gebouw zelf ook 
voordelen plukken. Bijvoorbeeld een 
verminderde koellast omdat de ruimte 
onder het dak immers ook koeler blijft.’
‘Maar in zekere zin zou je kunnen zeg-
gen dat groene daken zonnepanelen in 
de weg zitten’, vervolgt Van Sark. ‘Hoe 
meer beplanting, hoe minder ruimte 
voor zonnepanelen. Het is dan ook een 
uitdaging om een optimale combinatie 
van functies te vinden. Hele daken van 
vegetatie voorzien zou zonde zijn en is 
mijns inziens ook niet nodig. Je kunt 
altijd een bepaald gedeelte van het 
dak met zonnepanelen uitrusten. Een 
zuidgerichte opstelling laat altijd ruimte 
over tussen rijen van zonnepanelen voor 
optimale opbrengst, bijvoorbeeld. Overi-
gens is een niet te onderschatten aspect 
het extra gewicht van groene daken; zo’n 
30 tot 35 kilogram per vierkante meter. 
Als je dan ook nog zonnepanelen met een 
gemiddeld gewicht van 15 kilogram per 
vierkante meter wilt plaatsen, kunnen niet 
alle daken dat extra gewicht zomaar aan.’

Verkoeling
Overigens ziet Van Sark ook genoeg 
voordelen voor de combinatie van be-
planting en zonnepanelen. Ten tijde van 
hittegolven hebben de hogere tempera-
turen een nadelig eff ect op de opbrengst 
van zonnepanelen, wat deels gecom-
penseerd kan worden door planten die 
verkoeling geven. Van Sark: ‘Bij zulke 
extreme hitte kan de stroomproductie 
van zonnepanelen gemakkelijk met meer 
dan 10 procent dalen. Op jaarbasis is het 
eff ect echter veel kleiner. 1 of 2 weken 
een lagere opbrengst zal over het een 
heel kalenderjaar gemeten maar enkele 
procenten verschil maken. Als het aantal 
hittegolven echter toeneemt door de 
klimaatverandering, bestaat het risico 
dat de jaaropbrengst met veel meer dan 
enkele procenten per jaar zullen dalen. 
Misschien zelfs wel met 10 procent. 
Er is nog wel een belangrijke kantte-
kening te plaatsen: ieder zonnepaneel 
heeft last van hoge temperaturen, maar 
dakgeïntegreerde zonnepanelen kunnen 
op een hete dag zelfs geconfronteerd 
worden met een opbrengstverlies van 
25 procent.’©
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Het afgelopen kalenderjaar is er onder 
leiding van Stichting SCIOS hard 
gewerkt aan de ontwikkeling van een 
scope voor de inspectie van zonne-
stroominstallaties. Scopes zijn speci-
fi eke werkgebieden die aangeven welk 
soort installaties een gecertifi ceerd 
bedrijf mag inspecteren. Hierbij zijn 
voor alle scopes – en dus ook voor 
scope 12 – regels beschreven voor 
het kwaliteitsmanagement van inspec-
tiebedrijven. Bovendien zijn de eisen 
vastgelegd ten aanzien van kennis en 
ervaring van personen die werkzaam 
zijn bij deze inspectiebedrijven. 

Van woning tot zonnepark
‘Met de toename van het aantal zonne-
stroominstallaties en de magere kwa-
liteit van de installatiebedrijven, wordt 
de schadelast steeds groter’, schrijft 
SCIOS over de achtergrond van Scope 
12. ‘De inspectie zal met name worden 
toegepast bij de grotere installaties en 
op alle soorten opstellingen van toe-
passing zijn: opdak, indak, op velden 
en op water. De inspectie is bij instal-

Bedrijven in de startblokken om te starten met Scope 12-inspecties:

Verzekeraars gaan inspectie 
als harde eis stellen

De gedachte dat verzekeraars Scope 12-inspecties voor gebouweigenaren 
met zonnepanelen verplicht gaan stellen om voor een verzekering in aanmerking 

te komen, doet menig installateur beven. Vanaf komende winter zou deze eis zomaar 
eens realiteit kunnen zijn. Volgens Allart de Jong van Omega Training & Inspectie is er 

geen reden tot paniek. ‘Wie goed werkt levert, hoeft nergens voor te vrezen…’

laties van elke grootte in te zetten, dus 
in principe ook bij woningen.’ 
De Scope 12-inspectie kent een on-
derscheid in een eerste inspectie (EBI) 
en periodieke vervolginspecties (PI). 
De werkzaamheden van de inspec-
ties verschillen. Bij de EBI worden 
een aantal zaken onderzocht die niet 
telkens bij een PI herhaald hoeven te 
worden. En de EBI is vooral gericht op 
de kwaliteit van de aanleg: voldoet de 
installatie aan de geldende normen en 
de instructies van de fabrikant. Tijdens 
de PI wordt vooral de toestand van 
de installatie beoordeeld. Naast de 
controle op de technische staat van de 
installatie zit in deze inspectie ook een 
risicocomponent met de controle op 
voldoende draagkracht van de bouw-
kundige constructie, de juiste toepas-
sing van leg- en ballastplannen, de 
brandbaarheid van dakmaterialen en 
de connectoren.

Verzekering
Vanaf komende winter zullen de eerste 
offi  ciële Scope 12-inspecties worden 

uitgevoerd en dat zorgt volgens De Jong 
voor onrust. ‘De zonne-energiemarkt is 
als de dood dat ze gecontroleerd wordt. 
Maar als je zonnepanelen op de juiste 
wijze installeert, dan hoef je niet bang te 
zijn voor controle. Lever je broddelwerk, 
dan is dat natuurlijk anders…’
De Jong stelde vorig jaar nog tegenover 
de redactie van Solar Magazine dat 80 
procent van de 1.500 pv-installaties 
die hij met zijn bedrijf jaarlijks inspec-
teert voor oplevering wordt afgekeurd. 
Omega is de afgelopen jaren steeds 
actiever geworden op de zakelijke 
markt, omdat daar de vraag naar in-
specties en advisering explosief groeit. 
De Jong: ‘Voor zakelijke (dakgebonden) 
pv-systemen gaan vele verzekeraars 
Scope 12-inspecties als een harde eis 
opnemen om überhaupt een verzeke-
ring voor het betreff ende gebouw af te 
kunnen sluiten.’

Nog geen gecertifi ceerde bedrijven
Inmiddels kunnen inspecteurs of in-
stallateurs weliswaar al een opleiding 
volgen tot Scope 12-inspecteur,   u  
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Scope 12

Opleidingsinstellingen* Omega Training & Inspectie
Van der Heide 
Van Empel Opleidingen
Parkstad Inspecties

Examenbureaus Instituut voor Technische Vakexamens (ITV)
Stichting MaReVin
Parkstad Opleidingen

Certifi catie-instellingen (CI’s) Bureau Veritas
DEKRA Certifi cation
Kiwa Nederland

* De lijst met opleidingsinstellingen is niet uitputtend

Opleidingen, examens 
en certifi cering

Voor het Scope 12-examen moet een 
inspecteur een theoretische toets af-
leggen en een inspectierapport opstel-
len van een pv-installatie. Dat rapport 
moet mondeling verdedigd worden. 
Slaagt de inspecteur voor beide be-
proevingen, dan krijg hij zijn diploma. 
De SCIOS-certificatieregeling schrijft 
voor dat theorie- en praktijkexamens 
alleen mogen worden afgenomen door 
SCIOS-erkende examenbureaus. Het 
overzicht van de examenbureaus is in 
onderstaande tabel opgenomen. 

Wanneer een inspecteur of een 
monteur een SCIOS 12-diploma 
heeft, is deze echter niet automatisch 
gecertificeerd. Binnen de SCIOS-
certificering worden namelijk geen 
personen maar bedrijven gecertifi-
ceerd. Een certificaat wordt door een 
zogenaamde certificatie-instelling 
aan een bedrijf toegekend nadat deze 
zowel het kwaliteitssysteem als de 
medewerker die bevoegd verklaard 
moet worden, heeft geaudit. 

een en ander uitvoerbaar blijft, zodat 
alle installaties gekeurd gaan worden. 
Ik ben ervan overtuigd dat de zonne-
energiesector dit kan realiseren.’

Volgens De Jong is het ook niet meer 
dan logisch dat verzekeraars strenge 
eisen gaan stellen. ‘Als er voor 500.000 
euro zonnepanelen op het dak lig-
gen, maar de waarde van de goederen 
in het pand 5, 10 of 50 miljoen euro 
is, vind ik het volstrekt logisch dat 
zij strenge eisen stellen. De zonne-
energiesector moet zich realiseren dat 
ze al jaren volgens de NEN 1010-norm 
moeten installeren. Scope 12 is echt 
niet strenger dan de NEN-normering. 
Integendeel zelfs… en ook voor za-
kelijke daken vormt de kostprijs van 
Scope 12-inspecties – zo’n 700 euro 
– geen obstakel. Ervan uitgaande dat 
installateurs goed werk willen leveren, 
is er dus angst voor niks…’
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maar nog geen enkel bedrijf beschikt 
over de benodigde SCIOS-certifi ce-
ring. Dit zal naar verwachting vanaf het 
laatste kwartaal van 2020 een hoge 
vlucht nemen. 
Wil een bedrijf een certifi cering verkrij-
gen, dan moet het meerdere stappen 
doorlopen, zoals het voldoen aan 3 
voorwaarden. Allereerst moet het 
bedrijf een kwaliteitsmanagementsys-
teem voeren volgens de NEN-EN-ISO 
9001. Ten tweede moeten medewer-
kers een door SCIOS erkend examen 
met goed gevolg hebben afgelegd. Ten 
derde moeten de meetinstrumenten die 
door de medewerkers voor het uitvoe-
ren van de werkzaamheden worden 
gebruikt, voldoen aan de eisen voor 
kalibratie, nauwkeurigheid en reprodu-
ceerbaarheid. Voldoet men aan deze 
3 voorwaarden, dan kan een aanvraag 
ingediend worden bij een certifi catie-
instelling die daarvoor is geaccredi-
teerd (CI’s, red. zie kader). De tot op 
heden 3 certifi cerende instellingen 
zijn de bedrijven die na een uitgebreid 
onderzoek de SCIOS-certifi caten afge-
ven. Deze instellingen treff en momen-
teel de benodigde voorbereidingen om 
dit najaar de eerste certifi ceringen af te 
kunnen geven aan inspectiebedrijven.

Vol aan de bak
Wie in het SCIOS-portaal kijkt, ziet voor-
alsnog dan ook nog geen enkel gecer-
tifi ceerd inspectiebedrijf, toch worden 
er al Scope 12-inspecties uitgevoerd. 
De Jong hierover: ‘Je mag maximaal 
6 maanden van tevoren een Scope 
12-inspectie uitvoeren. Als het bedrijf 
waarvoor de Scope 12-inspecteur werkt 
binnen die termijn gecertifi ceerd wordt, 
dan wordt de gekeurde pv-installatie met 
terugwerkende kracht geaccrediteerd. 
Dat is dan ook de reden dat er nu al 
Scope 12-inspecties plaatsvinden.’
Omega is daarom ook al gestart met 
het opleiden van de eerste inspecteurs. 
‘De eerste 90 inspecteurs zijn opgeleid 
en we gaan er dit jaar nog 70 opleiden. 
Wij verwachten dat uiteindelijk 50 van 
de inspecteurs die bij ons de opleiding 
volgen met succes het SCIOS-examen 
afl eggen. Het slagingspercentage is bij 
SCIOS-examens relatief laag. Je moet 
echt vol aan de bak. Mijn ervaring is dat 
de elektrotechnische kennis – dus ook 
over de NEN 1010 – in de zonne-energie-
markt relatief laag is. Als je basisniveau 
te laag is, is het simpelweg lastig om het 
examen met succes af te leggen.’

Herstelwerkzaamheden
De Jong ziet het nog steeds als 
een groot probleem van de zonne-
energiemarkt: te weinig installateurs 
hebben een goede elektrotechnische 
opleiding gevolgd. ‘En dat is eigenlijk 
te gek voor woorden. Te meer om-
dat installateurs steeds vaker terug 
zullen moeten komen om herstel-
werkzaamheden uit te voeren als een 

Samenwerking Van der Heide en BDA: 
‘Het doel is betere en veiligere installaties’
‘Scope 12 wordt de nieuwe standaard.’ Aan het woord is John de Weerd, manager 
Opleidingen bij Van der Heide. Zijn organisatie heeft sinds kort de handen ineenge-
slagen met BDA Dak- en Gevelopleidingen voor het gezamenlijk aanbieden van een 
Scope 12-pleiding. ‘Het doel van Scope 12 is evident: betere en (brand)veiligere 
zonnepaneelinstallaties’, aldus De Weerd.

Van der Heide kent een lange geschiedenis met de Scope-certificatieregelingen. Het 
bedrijf biedt al lange tijd opleidingen aan voor Scope 8, 9 en 10. Daar komt Scope 12 
nu dus bij, en De Weerd verwacht dat er in de zonne-energiemarkt veel gevraagd zal 
worden naar inspecties op basis van deze nieuwste scoperegeling. ‘Het gaat niet al-
leen om 12-inspecties bij grote zonneparken en zonnedaken, maar ook om inspecties 
bij woningcorporaties en zelfs bij particuliere woningen. Daar hebben zich de laatste 
jaren immers de meeste incidenten voorgedaan en is nog genoeg winst te boeken.’

De Weerd verwacht als direct gevolg ook een grote vraag naar de Scope 12-op-
leidingen. Temeer omdat verzekeraars een Scope 12-inspectie steeds vaker zullen 
verplichten om voor gebouwen in aanmerking te komen voor een verzekering. ‘Als 
je weet hoeveel pv-installaties er ieder jaar in Nederland opgeleverd worden – en 
dat aantal blijft groeien – en hoeveel zonnepaneelinstallateurs er op de markt actief 
zijn, dan is het rekensommetjes snel gemaakt. Het is zeer waarschijnlijk dat je dan 
op de korte termijn inspecteurs tekortkomt. De verzekeraars spelen een belangrijke 
rol, want zij gaan bepalen wat de ondergrens van de installatiegrootte wordt waarbij 
een scope 12-inspectie verplicht wordt. Zij bepalen dus in zekere mate ook het aantal 
inspecteurs dat opgeleid moet worden.’

Van der Heide staat volgens De Weerd in ieder geval klaar om grote aantallen nieuwe 
inspecteurs op te leiden. ‘Omdat het SCIOS-examen bestaat uit een theorie- en praktijk-
opdracht hebben we daarbij de samenwerking gezocht met BDA Dak- en Gevelopleidin-
gen dat over een praktijkcentrum beschikt waar cursisten voorbereid kunnen worden op 
de praktijkopdracht. Inmiddels hebben we een eerste pilot van de opleiding gedraaid en in 
september gaan we definitief van start. In oktober volgt direct een tweede cursusronde. 
Afhankelijk van de vraag starten we meermaals per jaar met een nieuwe ronde.’

De Weerd verwacht dat de vraag naar de cursussen zal samenhangen met de be-
drijfscertificering. Wanneer een inspecteur of een monteur een SCIOS 12-diploma 
heeft, is deze immers niet automatisch gecertificeerd. Binnen de SCIOS-certificering 
worden namelijk geen personen maar bedrijven gecertificeerd. ‘Je moet namelijk ook 
je bedrijfsprocessen op orde hebben en daartoe worden audits uitgevoerd. Bovendien 
moeten ook cursisten niet te lichtzinnig denken over het SCIOS-examen, want uit onze 
ervaringen met andere scopes blijkt dat het vaak lastiger is om het examen met succes 
af te leggen dan menigeen denkt. Als opleidingsinstelling doen wij er alles aan om de 
cursisten zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen, maar in de basis moeten zij 
toch echt voldoende kennis over de NEN 1010 hebben om überhaupt te kunnen slagen. 
Om die reden is het ons inziens wenselijk dat cursisten van de Scope 12 al over een 
diploma voor de Scope 8 “Elektrische installaties” beschikken.’

installatie niet volgens de geldende 
norm is opgeleverd. De markt heeft 
te weinig stilgestaan bij opleidingen 
en moet daar nu de gevolgen van on-
dervinden. En ja, het volgen van een 
gedegen opleiding kost geld en tijd, 
maar die investering betaalt zich altijd 
terug omdat installateurs dan niet of 
nauwelijks meer terug zullen hoeven 
naar klanten om door inspecteurs 

opgedragen herstelwerkzaamheden 
uit te voeren.’ De Jong verwacht dat 
er in Nederland de komende jaren 
zeker 500 tot 1.000 inspecteurs met 
succes een Scope 12-examen zullen 
moeten afl eggen om aan de inspectie-
vraag vanuit de markt te voldoen. ‘En 
dat aantal zal nog verder groeien als 
verzekeraars ook voor de residentiële 
pv-markt een Scope 12-inspectie als 
eis gaan stellen. Vooralsnog lijkt het er 
echter op dat verzekeraars genoegen 
gaan nemen met een installateur voor 
het plaatsen van zonnepanelen die 
voldoet aan de nieuwe erkenningsre-
geling van InstallQ.’

Nooit voldoende inspecteurs
Waar installateurs met het argument 
op de proppen komen dat een Scope 
12-inspectie de kostprijs van zonnepa-
nelen substantieel verhoogt en daar-
mee de businesscase verslechtert, is 
De Jong het daar niet mee eens. ‘Een 
Scope 12-inspectie voor een woning 
kost 100 tot 150 euro. Dat is dus niet 
het probleem. Het echte probleem is 
de capaciteit: er zijn nooit voldoende 
Scope 12-inspecteurs om alle zonnepa-
nelen op woonhuizen te inspecteren.’
En dat is volgens De Jong ook geen 
noodzaak met de wetenschap dat ver-
zekeraars met de Scope 12 de focus 
vooral op (bedrijfs)gebouwen leggen 
en niet op woningen. ‘Vanaf aanstaan-
de winter zal voor vrijwel ieder zakelijk 
dak dat van zonnepanelen wordt voor-
zien een scope 12-inspectie uitgevoerd 
worden. Het is ook aan de verzeke-
raars gelegen om te zorgen dat het 
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COLUMN
Klein duimpje? Helemaal niet! 

r was eens een heel 
kleine sector. Een sector 
die in de luwte lekker 
rustig kon werken aan 
nieuwe technische snuf-
jes zonder zich zorgen 

te hoeven maken over wat de gevol-
gen van zijn daden zouden zijn op het 
grotere systeem. Idealisten en tech-
neuten werkten hier aan innovatieve 
producten die gretig aftrek vonden bij 
milieuactivisten en visionairs die zagen 
dat ons, zonder deze producten, geen 
lange tijd op aarde beschoren zou zijn. 
De producten waren erg duur, maar dat 
deerde niemand want de mensen die ze 
kochten, wilden de producten gewoon 
hebben, koste wat het kost. 

Op een dag bedacht een politicus in 
Duitsland dat deze producten alleen de 
wereld konden redden als mensen over 
de hele wereld deze producten zouden 
gaan kopen. Om het parlement van zijn 
plan te overtuigen, benadrukte hij de 
enorme economische voorspoed die de 
productie van deze producten het land 
zou kunnen brengen. Zijn plan pakte 
geweldig goed uit, want niet veel later 
voorzag Duitsland inderdaad de hele 
wereld van deze producten. 

Helaas duurde dit Duitse succes niet 
lang want in het verder opschalen van 
de productie bleek China veel suc-
cesvoller dan Duitsland waardoor het 
grootste gedeelte van de wereldwijde 
productie in ‘no time’ verhuisde naar 
het verre oosten. En zo eindigde een 
Duits succesverhaal in een economi-
sche mislukking van jewelste. Hoewel 
… was het een mislukking? Ondanks 
dat de Duitse economie hierdoor een 
enorme knauw kreeg, heeft de opscha-
ling in het verre oosten ertoe geleid 
dat die heel kleine sector waar ik in 
het begin van mijn verhaal over sprak 

ineens helemaal niet meer zo klein was. 
En dat is natuurlijk heel goed nieuws 
voor moeder aarde! 

Uiteindelijk zal de zon de belangrijkste 
bron van ons energiesysteem worden. Na 
decennialang te zijn onderschat, begint 
nu eindelijk het besef door te dringen dat 
zonne-energie echt een heel serieuze 
bijdrage zal gaan leveren aan de verduur-
zaming van ons energiesysteem. Diverse 
studies laten zien dat het potentieel van 
zonne-energie gigantisch is en zon-
der problemen in staat zal zijn om ook 
Nederland voor een belangrijk deel van 
duurzame energie te voorzien. Sterker 
nog: zonder een grote rol voor zonne-
energie zal het Nederlandse energiesys-
teem nooit echt duurzaam worden. 

Wie zo groot is moet ook zijn 
verantwoordelijkheid nemen!

De energietransitie is natuurlijk al een 
groot aantal jaren gaande, maar tot 
2011 speelde zonne-energie nauwelijks 
een rol van betekenis. In 2017 was, 
volgens cijfers van het internationaal 
energieagentschap IEA, de zonne-ener-
giesector uitgegroeid tot de grootste 
hernieuwbare-energiesector. Volgens 
het IEA zal de wereldwijde zonne-ener-
giesector vóór 2023 groter zijn dan alle 
andere hernieuwbare-energiesectoren 
samen. Dit betekent dat we ons als 
sector veel verantwoordelijker moeten 
gaan gedragen dan voorheen. Alles wat 
wij vanaf nu doen, zal namelijk serieuze 
impact gaan hebben op het functione-
ren van het totale energiesysteem. 

Een eerste stap in het nemen van meer 
verantwoordelijkheid is ons stevig orga-
niseren. Voor een volwassen sector is 
het van groot belang dat bij een duide-
lijk aanspreekpunt heeft voor overheid, 
maatschappij, en voor andere sectoren. 

Daarnaast is het belangrijk dat er een 
partij is die het voortouw neemt om met 
alle partijen afspraken te maken over 
hoe we ons als sector gedragen. Dit 
zorgt ervoor dat we allemaal kunnen 
blijven doorgroeien en op een verant-
woorde wijze onze maatschappelijke 
bijdrage aan de energietransitie kunnen 
blijven leveren. In de Nederlandse zon-
ne-energiesector neemt Holland Solar 
deze rollen op zich en de komende tijd 
zal zij deze rollen nog verder uitbouwen 
en professionaliseren. 

Holland Solar kan deze taak alleen voor u 
op zich nemen als zij de steun krijgt van 
iedereen die in de Nederlandse zonne-
energiesector actief is. Het ledenaantal 
groeit de laatste tijd spectaculair, maar 
we hebben echt de steun van iedereen in 
de sector nodig om de groei en profes-
sionalisering die gaande is te blijven faci-
literen. Daarom nodig ik hierbij iedereen 
die nog geen lid is van Holland Solar van 
harte uit om zo snel mogelijk lid te wor-
den. Alleen op die manier kunnen we met 
elkaar eff ectief werken aan de ontwikke-
ling van onze sector!

Wijnand van Hooff |
Algemeen directeur Holland Solar
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De Groene Weuste levert jaarlijks 4 
gigawattuur zonnestroom aan het 
elektriciteitsnet. Het park is voor de 
helft in eigendom van SDEWE. Volgens 
van Dorth is dit slechts een van de 
redenen van het grote draagvlak onder 
de omwonenden. Het is dan ook een 
succesvol voorbeeld van hoe invulling 
gegeven kan worden aan de afspraak 
uit het Klimaatakkoord om voor zon-
neparken 50 procent lokaal eigendom 
te realiseren.

Van ons
‘De Groene Weuste komt voort uit een 
lokaal initiatief’, opent Van Dorth het 
gesprek. ‘Bij de realisatie werkten we 
zoveel mogelijk met aannemers uit 
onze omgeving, werklozen, mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt, 
statushouders en vrijwilligers. Sinds 
de ingebruikname in 2018 profi teren 
onze mensen van de opbrengst via 
participatie en geld-terugacties. Onze 
fi nancieringspartner is Sunwatt, een 
Nederlands investeringsfonds dat ver-
duurzaming en de lange termijn cen-
traal zet. Daardoor voelt het zonnepark 
echt als van ons. Dat hielp bij het snel 
ontdekken van de inbraak afgelopen 
mei. Daarbij werden het hek en een 
bewakingscamera vernield en enkele 
power optimizers gestolen. De vraag is 
waarom. Het is voor een leek nauwe-
lijks bruikbare elektronica en moeilijk 
te verhandelen.’

‘Monitoring cruciaal om velerlei redenen’

Uitbreiding De Groene Weuste en tweede 
lokale zonnepark in de planning
‘Grote trots.’ Zo noemt Kees van Dorth van 
Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter (SDEWE) 
het overheersende lokale sentiment aangaande Zonnepark 
De Groene Weuste. De verontwaardiging was dan ook groot 
toen een dief onlangs vernielingen aanrichtte en enkele 
power optimizers ontvreemdde. Via het monitoringplatform 
van SolarEdge werd de schade snel gelokaliseerd. ‘Dit is niet 
de eerste en ook zeker niet de laatste keer dat het systeem 
zijn waarde bewijst’, aldus Van Dorth.

Garantie
Op de Groene Weuste wordt gebruik-
gemaakt van omvormertechnologie 
van SolarEdge. Met behulp van het 
monitoringplatform werden de uitge-
schakelde zonnepanelen snel gelo-
kaliseerd. Van Dorth noemt dit echter 
bijvangst van het systeem.
‘De prestaties monitoren is om meerdere 
redenen cruciaal. Dankzij de power opti-
mizers van SolarEdge kunnen we dit per 
zonnepaneel zien. Vrij snel na aansluiting 
bleek 1 procent van de zonnepanelen 
een derde minder te renderen dan de 
rest door defecten in de bypass diodes. 
Dit euvel werd ontdekt dankzij de power 
optimizers. Dat betekent een verlies van 
zo’n 13.000 kilowattuur per jaar, iets wat 
niet echt opvalt als je niet in detail kunt 
meten. Het monitoringplatform van Sola-
rEdge vertelde ons exact om welke zon-
nepanelen het ging. De gegevens van de 
monitoring waren voldoende onderbou-
wing voor het claimen van de garantie van 
de zonnepanelenleverancier. Ook in de 
toekomst zal de technologie zijn waarde 
bewijzen, omdat niet alle zonnepanelen 
even snel degraderen en de opbrengst 
per stuk wordt gemaximaliseerd.’

Weestand bieden
Op De Groene Weuste zijn de zonne-
panelen opgesteld per 6, in een lands-
cape-opstelling. Door straks aan de on-
derkant rijen toe te voegen, worden dat 
er 8. Bij de uitbreiding van 13.440 naar 

17.920 zonnepanelen wordt hierdoor ge-
bruikgemaakt van de bestaande ruimte 
en infrastructuur. Van Dorth verwacht 
een jaarlijkse opbrengststijging van 1 
gigawattuur, ondanks schaduwverliezen 
en de verdere overdimensionering van 
de omvormers.
‘Daarnaast hebben we als stichting 
plannen voor zonnepark Flierweg; een 
park van zo’n 9 megawattpiek bij Hoge 
Hexel’, stelt Van Dorth. ‘De vergunning-
aanvraag ligt nu bij de gemeente. De 
SDE++-aanvraag volgt waarschijnlijk in 
het najaar. We hebben kortom de smaak 
te pakken. Willen we het klimaatakkoord 
waarmaken, dan zijn dit soort lokale, 
landgebonden zonneparken ook nodig. 
De verplichte 50 procent burgerpartici-
patie leidt volgens vele projectontwik-
kelaars tot druk op hun businesscase. 
Maar wij bewijzen dat het gewoon kan. 
Dat lokale draagvlak is bovendien enorm 
belangrijk om tegenwicht te bieden aan 
bezwaren. Sceptici, burgers, belangen-
groepen en bestuurders zijn er overal. 
Die spreken dan bijvoorbeeld over het 
opgeven van waardevolle landbouw-
grond en natuur. In de praktijk blijkt 
het dan in de regel te gaan over sterk 
verarmde weiden intensieve monocul-
tuur. Op De Groene Weuste zie je de 
patrijzen, insecten, roofvogels, hazen 
en weideplanten van weleer terugkeren. 
Het mag dan het uitzicht bederven voor 
sommigen, maar iedereen kan er de 
vruchten van plukken.’

VDH Solar Groothandel B.V.

Finlandlaan 1 
2391 PV 
Hazerswoude-Dorp (NL)

T:  +31 (0) 172 23 59 90
@: info@vdh-solar.nl
W: www.vdh-solar.nl
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De aanleiding voor de wijziging van de 
regeling verlaagd tarief – beter bekend 
als de postcoderoosregeling – ligt bij 
het Klimaatakkoord. ‘In het Klimaatak-
koord is vastgelegd dat de energie-
belasting op elektriciteit wordt afge-
bouwd’, opent Zomer het gesprek. ‘Dit 
raakt de businesscases van bestaande 
en nieuwe postcoderoosprojecten. 
Bovendien is de postcoderoosregeling 
door minister Wiebes in het verleden 
al eens “een draak van een regeling” 
genoemd. Dat alles tezamen was 

Energie Samen over te lage postcoderoossubsidie:

‘Versnelling blijft uit, 
gevaar voor stilstand’

‘Als het conceptadvies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 
door minister Wiebes wordt overgenomen, zal de postcoderoossubsidie niet 

tot een versnelling, maar tot stilstand leiden.’ Dat stelt Siward Zomer, directeur 
van Energie Samen, de brancheorganisatie voor duurzame-energie-initiatieven 

van burgers, boeren en lokale ondernemers.

reden voor de overheid om de regeling 
te herzien.’

10,6 eurocent per kilowattuur
En die herziening is drastisch. Waar de 
huidige regeling verlaagd tarief in de 
praktijk een korting op de energiebe-
lasting betekent, wordt dit per 1 januari 
2021 vervangen door een subsidie. 
Energiecoöperaties en Verenigingen 
van Eigenaren kunnen in het nieuwe 
kalenderjaar subsidie aanvragen voor 
zonnepaneelsystemen van 15 tot 300 

kilowattpiek, voor windmolens en voor 
waterkrachtcentrales. Voor 2021 is een 
budget van 37 miljoen euro voorzien. 
Voor zonne-energie heeft het PBL 
geadviseerd het zogenaamde basisbe-
drag vast te stellen op 10,6 eurocent 
subsidie per kilowattuur. Het aantal 
vollasturen is vastgesteld op 950, het 
rendement op eigen vermogen op 9,7 
procent en de subsidieduur op 15 jaar.
Het basisbedrag bestaat uit 2 compo-
nenten. De marktprijs die de postco-
deroosdeelnemer ontvangt voor de   u
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geleverde zonnestroom én de subsidie 
van de overheid. Dus als een deelne-
mer de opgewekte zonnestroom voor 
6 eurocent per kilowattuur verkoopt 
aan het energiebedrijf geeft de over-
heid nog 4,6 eurocent per kilowatt-
uur subsidie. 

Opbrengsten
Volgens Zomer heerst er bij Energie 
Samen zowel ontevredenheid over de 
hoogte van de subsidie per kilowatt-
uur, als over het beschikbare budget. 
‘Beide zijn ze te beperkt. Dat het 
beschikbare budget laag is, viel enigs-
zins te verwachten. De hoogte van het 
budget is immers gebaseerd op het 
aantal tot nu toe gerealiseerde postco-
deroosprojecten. Van het basisbedrag 
zijn we echter behoorlijk geschrokken. 
De postcoderoossubsidieregeling met 
het geadviseerde subsidiebedrag is 
in fi nancieel opzicht een duidelijke 
verslechtering ten opzichte van de 
huidige regeling verlaagd tarief. De 
opbrengsten onder de huidige regeling 
zijn netto 11,8 eurocent per kilowatt-
uur. Onder de nieuwe regeling wordt 
dat netto 6,5 eurocent per kilowattuur. 
Dat is dus een verlaging van bijna 50 
procent van de opbrengsten.’
Volgens Zomer slaat het conceptad-
vies van het PBL de plank dan ook 
op 3 plaatsen mis. ‘Allereerst worden 
uitgangspunten gehanteerd die ook ten 
grondslag liggen aan de Stimulerings-
regeling Duurzame Energietransitie 
(SDE++). De postcoderoossubsidie 
is echter een alternatief voor mensen 
die geen gebruik kunnen maken van 
de salderingsregeling. Dat zijn kleine 
projecten en niet zoals bij de SDE++ 
grootschalige projecten. De klein-
schaligheid en de lokaliteit van de 
postcoderoosprojecten, en het doel 
om zoveel mogelijk mensen mee te 
laten doen, lenen zich niet voor een 
rekenmethode zoals de SDE++, waarin 
kostenreductie en schaalgrootte de 
maat zijn. Ten tweede heeft het PBL 
een onrealistische aanname over de 
grootte van de postcoderoosprojecten. 
Gemiddeld hebben zonne-energiepro-
jecten uit de postcoderoosregeling een 
schaalgrootte van 60 kilowattpiek. Het 
PBL hanteert echter een referentie-
systeem van 100 kilowattpiek voor het 
vaststellen van het basisbedrag. Tot 
slot ontbreken in de berekeningen van 
het PBL verschillende kostenposten en 
zijn andere kostenposten te laag inge-

schat. Het gevolg is dat waarschijnlijk 
slechts een paar grotere systemen, die 
op een optimale locatie zijn gelegen, 
nét uit kunnen met de postcoderoos-
subsidie. Maar veel energiecoöperaties 
hebben in hun postcodegebied in de 
afgelopen jaren het laaghangend fruit 
al gerealiseerd. Een lokale postcoder-
ooscoöperatie kan niet heel Nederland 
afspeuren naar de perfecte daken. De 
toekomstige postcoderoosdaken zijn 
dus niet de optimale daken en daar-
mee per defi nitie “duurdere” projecten. 
Als het conceptadvies van het PBL 
door de minister overgenomen wordt, 
zal de postcoderoossubsidie dan ook 
niet tot een versnelling, maar tot stil-
stand leiden.’

Draagvlak voor transitie
Zomer beseft dat het PBL na het 
verwerken van alle reacties die tijdens 
de consultatieperiode in de zomer zijn 
binnengekomen, vermoedelijk niet het 
basisbedrag extreem zal verhogen. 
‘Maar we hopen dat de herbereke-
ningen in ieder geval tot een fl inke 

opwaartse bijstelling zullen leiden. En 
dat is dan waar we het als sector mee 
moeten doen. Ook de postcoderoosre-
geling hebben we met al haar onge-
makken uiteindelijk aan de praat weten 
te krijgen. Tegelijkertijd zou het zonde 
zijn als minister Wiebes een markt die 
exponentieel kan groeien, tenietdoet 
door een gebrek aan stimulering. Eind 
vorig jaar werden 600 coöperatieve 
energieprojecten gerealiseerd. Dat kan 
verdubbelen naar 1.200 per jaar en 
over 3 jaar zelfs toegroeien naar een 
niveau van 2.000 stuks per jaar. Daar-
voor is echter wel een goede subsidie-
regeling nodig. Mijns inziens is dat ook 
in het belang van het kabinet, want je 
wilt het draagvlak van de energietransi-
tie niet verliezen door alleen maar in te 
zetten op grootschalige wind- en zon-
neparken. De burger moet de energie-
transitie niet alleen voelen, maar er ook 
daadwerkelijk onderdeel van kunnen 
zijn. Een hogere postcoderoossubsidie 
kost nu op de korte termijn misschien 
wat extra geld, maar dat betaalt zich 
straks op vele manieren terug.’
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Voor Geurts van Kessel begon het alle-
maal in 2011. Zijn ouders wilden zonne-
panelen op het dak, hij regelde het en 
hielp bij de installatie. Het aha-moment 
kwam direct na de aansluiting. Hij zag 
de energiemeter teruglopen. Pv werkt; 
het is de oplossing voor een duurzame 
toekomst. Die gedachte dreef hem 3 
dagen later naar de Kamer van Koop-
handel. Solar Concept was geboren.

Day job
‘Ik had wat geld geleend en stopte 
alles wat ik verdiende in het bedrijf. 
Overdag had ik mijn reguliere baan bij 

Solar Concept maakt exponentiële groei door:

‘Waarmaken wat je belooft
is een groot goed in onze branche’
Solar Concept heeft zich de afgelopen 2 jaar ontpopt tot een van de grotere Nederlandse 
engineering, procurement en construction-bedrijven uit de zonne-energiebranche. In 2018 
en 2019 realiseerde het respectievelijk 9 en 19 megawattpiek. Dit jaar worden door het 
bedrijf naar schatting zo’n 8.000 woningen van zonnepanelen voorzien. Ook dit jaar staat 
daarmee, ondanks de uitbraak van COVID-19, in het teken van verdere groei, maar nog meer 
om die in goede banen leiden. Oprichter Twan Geurts van Kessel: ‘We maken een cruciale 
effi ciencyslag. Daarbij verliezen we het fundament van ons succes niet uit het oog; 
het draait hier om onze monteurs.’

een fi nancieel dienstverlener, ’s avonds 
installeerde ik zonnepanelen bij par-
ticulieren. Eerst was dat in de buurt, 
bij vrienden en bekenden. Maar het 
praatte zich snel rond. Mijn werkgebied 
breidde uit in Brabant, Gelderland, en 
daarbuiten. Ik werkte in totaal zo’n 70 
tot 80 uur per week en moest mensen 
inhuren naarmate het aantal opdrach-
ten groeide. In 2016 ontmoette ik mijn 
huidige compagnon Rolf Kok. Zijn 
advies: “Quit your day job”. Dat deed ik 
2 jaar later toen hij instapte. Ik concen-
treer me nu voor 100 procent op de 
verkoop, Rolf op de organisatie. Dat wil 

niet zeggen dat we nu 40 uur werken, 
we komen met regelmaat nog steeds 
aan het dubbele.’

Slag in effi ciency
Solar Concept opereert allang niet 
meer vanuit de boerenschuur van de 
ouders van Geurts van Kessel. Ook 
groeide het uit zijn jasje op het be-
drijventerrein in Schaijk, waar het na 
verloop van tijd vanuit 3 verschillende 
gebouwen werkte. Momenteel wordt de 
laatste hand gelegd aan de verbouwing 
van een oude textielfabriek in de buurt, 
een site van zo’n 13.000 vierkante   u

‘We voorzien dit jaar 8.000 
woningen van zonnepanelen’
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meter. De kantoren en het magazijn zijn 
reeds   operationeel en raken alweer vol.
‘In feite maken we een cruciale slag in 
effi  ciency’, aldus Geurts van Kessel. 
‘Groei is nooit het doel geweest, maar 
we maken die wel door. De laatste 2 jaar 
gaat het ontzettend hard. Om het werk 
in goede banen te leiden, hebben we 
fysieke ruimte nodig en moeten we de 
processen optimaliseren. Binnen Solar 
Concept staat de monteur centraal. We 
zijn altijd een mensenbedrijf geweest, 
bijna een vriendenclub. Zij realiseren 

uiteindelijk de kwaliteit waarvoor wij 
staan, in de montage en installatie en in 
het klantcontact. Dat kan niet zonder ze 
optimaal te faciliteren. Dat doen we in 
de kleine dingen, zoals 2 keer per week 
een gratis gezond lunchpakket meege-
ven, maar bijvoorbeeld ook door hen op 
te leiden en groeiperspectief te bieden. 
Daarnaast voorzien we ze uiteraard van 
de tools om hun werk goed en eff ectief 
te doen. Zo kunnen onze teams hier ’s 
ochtends in hun bus stappen en door 
onze laadstraat rijden. Alles wat ze nodig 
hebben, de montagesystemen, zonne-
panelen, kabels en elektronica voor de 
klus van die dag staan dan al klaar. Het 
is een kwestie van inladen en gaan.’

Continuïteit
Anno 2020 is Solar Concept een epc-
bedrijf dat diverse markten bedient. Het 
werkt zowel voor particulieren, collectie-
ven, woningcorporaties als de grootza-
kelijke markt voor dakgebonden pv. En 
dat is geen toeval.
Kok: ‘Het is een bewuste keuze waar we 
aan vasthouden. We zorgen dat geen 
van deze segmenten is oververtegen-
woordigd in onze omzet, desnoods door 
opdrachten af te slaan. Die spreiding 
is een kwestie van risicobeheersing en 
dus het garanderen van continuïteit. De 
afgelopen tijd zijn door de coronacrisis 
diverse collegabedrijven in de pro-
blemen gekomen omdat ze puur voor 
woningcorporaties werken, ons zal dat 
niet overkomen. Aan de voorkant van 
het proces maakt het natuurlijk uit of je 
samenwerkt met een huiseigenaar, pro-
jectontwikkelaar, woningbouwvereniging 
of bedrijf – in de communicatie, de taken 
die je op je neemt, verwachtingen van 
de klant... Vanuit technisch perspectief 
zijn al die markten echter niet bijzonder 
verschillend. We moeten het installeren 
van zonne-energiesystemen niet moei-

lijker voordoen dan het is. Maar mis-
schien is dat ook de kennis en ervaring 
die we over jaren hebben opgedaan die 
spreekt.’

Jip-en-janneketaal
‘Het leveren van kwaliteit is en blijft uiter-
aard de basis en daarvoor is expertise 
nodig’, verduidelijkt Geurts van Kessel. 
‘Die wil je ook verankeren in je werkwijze. 
Dat begint met het hanteren van de gel-
dende wettelijke normen en certifi cerin-
gen zoals het Zonnekeur. Maar ook wat 
dit betreft geldt: wat wij doen is mensen-
werk. Dat begint met het geven van een 
eerlijk advies als basis voor een passend 
ontwerp. Wat betreft de uitvoering zoe-
ken we altijd naar de beste match tussen 
onze mensen en de klant. Onze mon-
teurs maken tijdens het werk gebruik 
van een app. Die bevat niet alleen het 
leg- en ballastplan waarin de klus in jip-
en-janneketaal staat beschreven. Ze zijn 
ook verplicht diverse foto’s te maken met 
behulp van die mobiele toepassing, bij-
voorbeeld van de veiligheidsvoorzienin-
gen. Daarnaast staat er het opleverdocu-
ment in dat door hen wordt afgevinkt en 
door de klant wordt ondertekend. Al die 
zaken worden achteraf gecheckt door 
onze backoffi  ce. Tegelijkertijd moet je 
natuurlijk werken met goede producten.  
Wij gebruiken momenteel 5 zonnepane-
len: een 320 wattpiek full black en 370 
wattpiek blue van LONGi Solar en een 
315 wattpiek full black, 300 wattpiek poly 
en 325 wattpiek all black van Canadian 
Solar. Wat betreft de omvormers werken 
we met SolarEdge, SMA en GoodWe. 
Die keuze is niet alleen gebaseerd op 
kwaliteit, maar ook op leverzekerheid. 
Onder de streep willen we op alle fronten 
waarmaken wat we beloven. Dat is niet 
altijd gebruikelijk in de bouw, zeker niet 
in onze jonge markt, en dus absoluut iets 
waar wij ons mee onderscheiden.’

Het succes van Solar Concept

Solar Concept heeft zo’n 60 mensen in 
dienst en werkt met een flexibele schil 
van nog eens 60 zzp’ers. Waar het in 
2018 nog een kleine 2.500 woningen 
van zonnepanelen voorzag, waren dat 
er in 2019 5.000. Dit jaar groeit dat 
aantal naar zo’n 8.000 woningen. De 
groei in de andere marktsegmenten is 
evenredig. Daarmee is Solar Concept 
een van de grotere Nederlandse epc-
bedrijven. Momenteel onderzoekt het 
de mogelijkheden om zich te verbreden 
in duurzame technologie, bijvoorbeeld 
in de markten voor luchtwarmtepom-
pen, servicecontracten, laadpalen 
en stroomopslag.

GEREALISEERD VERMOGEN

Particulier
2018: 3 megawattpiek
2019: 8 megawattpiek
2020: 15 megawattpiek (verwacht)

Woningcorporaties
2018: 1 megawattpiek
2019: 2 megawattpiek
2020: 4 megawattpiek (verwacht)

Midden- en kleinbedrijf
2018: 2 megawattpiek
2019: 3 megawattpiek
2020: 6 megawattpiek (verwacht)

Grootzakelijk (SDE+)
2018: 2 megawattpiek
2019: 3 megawattpiek
2020: 6 megawattpiek (verwacht)

Nieuwbouw
2018: 1 megawattpiek
2019: 3 megawattpiek
2020: 5 megawattpiek (verwacht)
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1 Five-year forecast Dutch Solar Quarterly, Dutch New Energy Research, 2020
2 Corona whitepaper, Dutch New Energy Research, 2020

erschillende sectoren 
worden zwaar getrof-
fen door maatrege-
len als gevolg van 
de uitbraak van het 
coronavirus. Zo houdt 

het Centraal Planbureau (CPB) in zijn 
basisberaming van juni rekening met 
een algehele economische krimp van 6 
procent in 2020. In de eerste helft van 
het jaar werd de zonne-energiesector 
geraakt door algemene beperkingen op 
het gebied van arbeidsmobiliteit en het 
transport van goederen. 

Het is de vraag of dit de snelgroeiende 
sector ook echt af zal remmen…
De afgelopen 3 jaar kende het jaarlijks 
geïnstalleerd vermogen een groei van 
meer dan 40 procent ten opzichte van 
het jaar ervoor. Zo behoorde Nederland 
tot de wereldwijde voorhoede op het 
gebied van nieuw geïnstalleerd vermo-
gen in 2019. Ondanks beperkingen in 
tijden van corona zal er naar verwach-
ting 2,4 gigawattpiek aan capaciteit bij-
geplaatst worden in 2020; nog altijd een 
toename van 10 procent ten opzichte 
van een jaar eerder1.  

Beperkingen in tijden van corona
Onderzoek uitgevoerd door Dutch New 
Energy Research onder verschillende 
partijen in de zonne-energiesector in 
maart en april liet zien dat ook deze 
sector werd geraakt door de lockdown-
maatregelen in ons land en daarbuiten2. 
Leveringsproblemen van materialen of 
beschikbaarheid van installatieploegen 
zorgden ervoor, dat een deel van de 
projecten in de commerciële sector 

vertraging op heeft gelopen. In de resi-
dentiële sector lijken beperkingen in de 
bouw als gevolg van coronamaatrege-
len, maar ook de aangescherpte PFAS- 
en stikstofrichtlijnen, een mogelijke rem 
op de groei te vormen.    

Verschillende paden voorwaarts
Ondanks deze beperkingen in de 
commerciële en residentiële sector ligt 
het in de lijn der verwachting dat het 
cumulatief geïnstalleerd vermogen dit 
jaar doorgroeit naar 9,2 gigawattpiek. 
Wanneer de coronamaatregelen alleen 
leiden tot vertraging en beperkte extra 
uitval van projecten gefi nancierd uit de 
SDE+(+) ligt er bovendien zelfs poten-
tie om door te groeien naar 24 giga-
wattpiek in 2025.  

Ook als de coronabeperkingen langer 
aanhouden en leiden tot meer uitval 
van projecten volgen er nog steeds 
jaren van groei. Die zal dan wel be-
perkt blijven tot een maximum van 
19 gigawattpiek in 2025. Bij dit meer 
pessimistische pad wordt ook rekening 
gehouden met beperkte toekenning 
van nieuwe capaciteit vanuit de nieuwe 
subsidieregeling SDE++. Een dergelijke 
ontwikkeling zou een sterkere rem op 
de groei betekenen dan die als gevolg 
van coronamaatregelen. In dat geval 
moeten alternatieve fi nancieringsopties 
voor zon-pv versneld ontwikkeld wor-
den om de hoge ambities van Regio-
nale Energiestrategieën voor zon in de 
elektriciteitsmix te verwezenlijken. 

Daar staat tegenover dat in het meest 
gunstige geval de ontwikkeling van 

nieuwe fi nancieringsmodellen of ver-
dere stimulering van pv de sector de 
mogelijkheid bieden om door te groeien 
voorbij de 24 gigawattpiek. Een gede-
tailleerd overzicht van de scenario’s en 
de verwachte eff ecten per marktseg-
ment zijn te vinden in de Dutch Solar 
Quarterly van DNE Research. In alle 
3 de scenario’s is er dus sprake van 
een serieuze expansie ten opzichte van 
de huidige capaciteit. Naar verwachting 
krijgt corona de zonne-energiesector 
dus niet klein.

Zon in tijden van corona: rem op groei 
zonne-energiesector of ruimte voor expansie?

MARKET INSIGHTS

V

DIT ZONNEPANEEL IS SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR TOEPASSING IN VERANDA’S,
CARPORTS EN OP GEVELS. ALS ENIGE GETEST VOLGENS DE NORM VOOR GLAS
VOOR GEBOUWEN (EN 12600), BRANDKLASSE A (UL790) EN LETID.

CHECK VOOR MEER INFORMATIE: SOLARWATT.NL/BUILD
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SOLARWATT VISION BUILD ZONNEPANELEN.
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Hoe is het nu met? Solinso wil komende jaren factor 5 groeien:

‘De overheid moet bipv recht 
doen in btw-systematiek’
De redactie van Solar Magazine spreekt iedere editie 
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 Paul de Jong, directeur en 
mede-eigenaar van Solinso.

EMA APPE P

EMA APPE P

QS1
micro-omvormers 
QUAD | 4 Panelen 

YC600
micro-omvormers
DUAL | 2 Panelen 

Draadloze ECU-R 
Gateway

EMA online 
monitoring portal

SLECHTS 
1 UNIT VOOR
MAXIMAAL 

50 SYSTEMEN

emea.apsystems.com

MEER WETEN? 
Over APSystems? De ECU-R Gateway of de dichtstbijzijnde 
installateur? Neem dan contact op met Walter van Loon op 
010 - 258 2670 of 06-22246164. Of stuur een e-mail naar 
info@apsystems.com. 

• Slechts één ECU unit voor monitoring van de 
gehele straat

• Veilig: want uw systeem werkt met wisselstroom
• Stil: geen mechanische delen = geen geluiden
• Modulair: altijd zeer eenvoudig uit te breiden
• Iedere bewoner zijn eigen account voor inzage in 

opbrengst 

• U behoudt het overzicht en de monitoring
• Geen overlast tijdens installatie, micro’s worden 

op ’t dak geplaatst.
• Micro’s gaan niet ten koste van bijv. kast ruimte
• Remote Support, bespaar op onderhoud
• Tot 20 jaar garantie

APsystems de nieuwe standaard 
voor Woningbouw
Een significante besparing op uw initiële investering 

m.b.v. shared monitoring

Onzichtbare zonnestroominstallaties 
voor woningen creëren. Dat was het 
doel van Paul de Jong en Bart Allard 
toen zij in 2014 startten met Solinso. 
2 jaar later sprak De Jong met Solar 
Magazine over Mystiek, het pv-systeem 
dat op dat moment op de daken van 2 
huizen in Lith werd gelegd. Hoe staan 
de zaken er 4 jaar later voor?

Voorhoede
‘Dat Brabantse project was één van onze 
eerste’, aldus De Jong. ‘We deden toen 
enkele woningen per maand. Nu doen 
we dat iedere dag. Het uitgangspunt is 
niet veranderd. We bieden een visueel 
aantrekkelijk hoogstaand alternatief voor 
standaardzonnepanelen. Mystiek kan 
volledig geïntegreerd worden in daken 
van woningen met vlakke dakpannen. In 
Europa wordt daar 3 tot 5 procent van de 
nieuwbouwwoningen mee uitgerust. In 
Nederland is dat aanzienlijk meer, tot wel 
10 procent. Dat is onze potentiële markt. 
En het gaat dus goed, mede omdat de 
mogelijkheden die ons systeem biedt 
ook steeds meer een drijfveer zijn voor 
architecten en eigenaren om te kiezen 
voor een modern, strak dak.’

Projectontwikkelaars
Vraag naar de kostprijs van Mystiek ten 
opzichte van traditionele zonnepanelen, 
en je stelt volgens De Jong de verkeerde 
vraag. De aanschaf van de zonnedakpan 
mag dan ongeveer 3 keer zo hoog zijn, 
de besparingen zijn ook fors. Zo is er 
geen montagesysteem nodig, maken ze 
een waterdichte onderlaag en dakpan-
nen overbodig en zijn ze zeer snel te 
monteren. ‘Met 3 man leg je in een dag 
zomaar 15 kilowattpiek weg, inclusief 
alle bekabeling. Bovendien voeg je 
waarde toe aan de woning vanwege de 
esthetiek. Dat neemt niet weg dat we nu 
voornamelijk de high-end-woningmarkt 
bedienen. Dat heeft ook te maken met 
een gebrek aan bekendheid en, in het 
verlengde daarvan, de route die we 
moeten bewandelen om Mystiek in de 
markt te zetten. Dat gebeurt nu voorna-
melijk via architecten en dakdekkers die 
zich ook specialiseren in zonne-energie-
systemen. Natuurlijk voeren we tevens 
gesprekken met projectontwikkelaars. 
Het zal echter nog even tijd kosten voor-
dat we met de echt grote jongens om de 
tafel zitten die de besluiten nemen over 
omvangrijke nieuwbouwprojecten.’

Onlogisch en oneerlijk
De afgelopen jaren heeft Solinso zijn 
zonnedakpannen doorontwikkeld, met 
name met het doel om de verschillen in 
maatvoering van keramische dakpan-
nen te kunnen ondervangen. Naast 
deze standaardisatie is de productie 
van grote series dé manier om kosten 
te drukken.
De Jong: ‘Wij zijn daar klaar voor. Onze 
productielijn in Noord-Limburg heeft 
een capaciteit van 100.000 stuks per 
jaar. Daarvan benutten we nu zo’n 15 
tot 20 procent. Solinso groeit jaarlijks 
tussen de 50 en 100 procent, deze 
coronatijd niet uitgezonderd. Een kwart 

van de productie gaat nu naar het bui-
tenland, voornamelijk naar Duitsland. 
Daarmee zijn we op een punt aanbe-
land waarbij het interessant wordt; 
dat we naast verder investeren in ons 
bedrijf ook serieuze winst kunnen gaan 
draaien. Onze ambitie is de komende 
paar jaar een factor 5 te groeien in 
sales. Wat daarbij zou helpen, is een 
Nederlandse overheid die ons product 
recht doet. De btw-teruggave voor 
consumenten die traditioneel pv op 
het dak leggen is 3 keer zo gunstig als 
bij bipv. Die systematiek is onlogisch 
en oneerlijk. Dit meten met 2 maten 
heeft ongetwijfeld bijgedragen aan 
het feit dat een aantal bedrijven met 
mooie bipv-producten het niet hebben 
gered. Het remt ook de ontwikkeling 
van ons bedrijf en, nog belangrijker, 
de verduurzaming van de gebouwde 
omgeving.’

‘Onze productielijn in 
Noord-Limburg heeft een 

capaciteit van 100.000 
zonnedakpannen per jaar’
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In 2016 namen Roebyem Anders van 
Sungevity en Marjan Minnesma van 
Urgenda en NL2025 het initiatief voor 
het opzetten van Stichting Schooldak-
revolutie. Dat kwam voort uit verbazing. 
In het basis- en voortgezet onderwijs 
wordt weinig aan verduurzaming ge-
daan, terwijl de toekomst van de wereld 
aan de jeugd is. 

Alle geledingen
‘Zonne-energie opwekken op het dak 
van je school is een prachtig ankerpunt 
voor bewustwording en lesstof over kli-
maatverandering en de energietransitie’, 
aldus Jeff rey van Poppel, directeur van 
de Stichting Schooldakrevolutie. ‘Onze 
revolutie gaat dus niet zozeer over extra 
vierkante meters zonnepanelen, maar 
over verandering van onderop. Dat 
neemt niet weg dat we het in totaal over 
een fl ink dakoppervlak hebben. Voor 
individuele scholen is investeren in een 
pv-installatie bovendien in de regel ook 
fi nancieel interessant. Schooldakrevolu-
tie wil de komst van zonnepanelen faci-
literen als onafhankelijke schakel tussen 
schoolbesturen, overheden en partners 
in de uitvoering en educatie.’ 

Beweging
Het realiseren van een pv-systeem op 
schooldaken kan een complexe zaak 
zijn, allereerst vanwege een gebrek aan 
aandacht en kennis. Schoolbesturen en 
individuele scholen focussen zich per 
defi nitie op het verzorgen van onder-
wijs. Daarnaast zijn de gebouwen vaak 
in het bezit van gemeenten. Die lopen 
niet altijd het hardst op het gebied van 
pv. Willen scholen in beweging komen, 
dan is er bovendien duidelijkheid nodig 
over het gebruik van het vastgoed op de 
lange termijn gezien de terugverdientijd 
van pv. Dat vraagt in heel wat gevallen 
om actie van de lokale overheid.

Urgentie
Als schooldakcoach van Schooldakre-
volutie concentreert Niels van der Sandt 
zich op het begeleiden van scholen bij 
het realiseren van pv. Daarbij staat het 
bieden van de nodige kennis en tools 
om tot een besluit te komen centraal. 
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De schooldakrevolutie komt op gang:

‘Duidelijkheid over uitbreiding 
ISDE is nu nodig’

Nederland telt ruim 8.300 schoolgebouwen. Meer dan 8.000 
zijn geschikt voor pv op het dak, op zo’n 1.800 zijn reeds 

zonnepanelen geplaatst. Stichting Schooldakrevolutie wil 
dat de rest zo snel mogelijk volgt. In 2028 moet de klus 

zijn geklaard. Het slechten van de barrières is echter niet 
altijd gemakkelijk, onder andere vanwege een gebrek aan 
aandacht en kennis, het spanningsveld tussen gemeenten 

en scholen en onduidelijke regelgeving.

‘Zo kijken we wat geschikte daken zijn, 
wat de opwekpotentie is en helpen we 
bij het maken van de businesscase, 
inclusief aanbestedings- en fi nancie-
ringsaspecten. De realisatie is aan de 
scholen zelf; Schooldakrevolutie kan, 
indien gewenst, onafhankelijk advies 
uitbrengen over geschikte uitvoerende 
partijen. Onze regio-ambassadeurs 
voeren het gesprek met de provincies 
en gemeenten. Ze werken bijvoorbeeld 
aan het vergroten van een gevoel van 
urgentie bij ambtenaren, bestuurders 
en politici. Daarnaast brengen we onze 
revolutie ook van onderop op gang door 
leerlingen te activeren middels allerhan-
de campagnes zoals “Hey school, zeg 
ja”. We schaken dus op verschillende 
borden om alle betrokken partijen tot 
elkaar te laten komen.’

Beweging
Op de Schooldakkaart is het potentieel 
van pv op schooldaken in beeld ge-
bracht. Hij biedt geïnteresseerden direct 
inzicht in de zonne-energiepotentie van 
het dak: de stroomopbrengst, mogelijke 
jaarlijkse CO2-reductie en de beno-
digde investering met terugverdientijd. 
Tegelijkertijd kleurt de kaart groten-
deels rood. Er zijn nog 6.200 geschikte 
schooldaken te gaan. Dat rechtvaardigt 
de vraag hoe de revolutie er na 2 jaar 
werk voor staat. ‘Goed’, is het antwoord 
van Van Poppel.
‘Schooldakrevolutie bestaat uit een 
kernteam van 10 mensen, schooldak-
coaches die als zelfstandige werken 
en 17 regio-ambassadeurs die op 
vrijwillige basis werken. Inmiddels zijn 

er met onze betrokkenheid 30 daken 
gerealiseerd, goed voor zo’n 2,57 
megawattpiek. De pijplijn is ook goed 
gevuld. We hebben voor nog eens 
zo’n 250 daken – 18,4 megawattpiek - 
fi nanciële onderbouwingen gemaakt. 
Ondertussen is er op allerhande vlakken 
belangrijk voorbereidend werk gedaan 
in combinatie met het enthousiasmeren 
om aan de slag te gaan met lesmateriaal. 
4 provincies hebben ons inmiddels ge-
vraagd inzichtelijk te maken wat er in hun 
regio mogelijk is. Gemeenten en scholen 
komen steeds meer in beweging. In 2024 
verwachten we dat er op 60 procent 
van de geschikte daken zonnepanelen 
liggen. Tegen 2028 moeten alle scholen 
voorzien zijn van zonnepanelen.’

ISDE-regeling voor pv
Eind juni gaf minister Wiebes aan de 
mogelijkheid om een tijdelijke subsidie-
mogelijkheid voor de plaatsing van zon-
pv en kleine windmolens toe te voegen 
aan de Investeringssubsidie Duurzame 
Energie (ISDE-)regeling. Dat dit de zaak 
van Schooldakrevolutie enorm gaat hel-
pen, is volgens Van der Sandt duidelijk. 
‘Van de totale geldstroom van scholen 
gaat gemiddeld slechts 8 procent naar 
gebouwen. De fi nanciële middelen voor 
het realiseren van pv zijn schaars. Veel 
basisscholen zijn kleinverbruikers. Deze 
subsidie op de investeringskosten kan 

‘Tegen 2028 moeten 
alle scholen voorzien zijn 

van zonnepanelen’

‘Ongereguleerde btw-teruggave 
op pv voor scholen is weeffout 

in het systeem’

dus enorm helpen. Essentieel zijn de 
snelheid en de duidelijkheid in de voor-
waarden. Omdat er nu onduidelijkheid 
is, kunnen we simpelweg niet optimaal 
adviseren en worden besluiten mogelijk 
uitgesteld, wat natuurlijk ongelofelijk 
zonde is, want de ISDE-regeling is een 
extra kans. Nog zo’n issue – doorgaans 
geen dealbreaker bij een besluit over 
pv, maar wel iets waar we veel vragen 
over krijgen – is de btw-teruggave op 
zonnepanelen. Hoewel scholen vrijge-
steld zijn van btw, wordt er in de regel 
niet moeilijk over gedaan. Een btw-
nummer aanvragen is in principe niet 
nodig, het zou bovendien voor aller-
hande fi scale complicaties zorgen. Toch 
is het een weeff out in de regelgeving die 
moet worden hersteld om onzekerheid 
weg te nemen. Daarnaast zien we als 
gevolg van recente incidenten steeds 
meer aandacht voor brandveiligheid en 
verzekeringen. Scholen willen weten 
aan welke eisen een pv-installatie exact 
moet voldoen om onverantwoorde 
risico’s uit te sluiten. Ook hier ligt een 
opgave voor de overheid, maar ook 
voor de solar branche en verzekeraars.’



9 busbars geplaatst worden, wordt ook 
het weerstandsverlies verminderd.
Waar de Tiger-zonnepanelen vooral be-
stemd zijn voor de woningmarkt, maar 
ook voor commerciële daken, zijn de 
Tiger Pro-zonnepanelen vooral bestemd 
voor grondgebonden zonneparken. 
Murgioni: ‘Vanwege de nog hogere 
vermogens van de Tiger Pro-zonnepa-
nelen zijn deze bij uitstek geschikt voor 
grondgebonden pv-systemen, omdat 
de balance-of-system-kosten verlaagd 
worden, alsook de installatiekosten.’

Massaproductie
‘Omdat de productieprocessen onge-
veer hetzelfde zijn, kunnen we vrijwel 
alle productiecapaciteit omzetten naar 
de Tiger- en Tiger Pro-zonnepanelen’, 
stelt Murgioni. ‘Maar het kost wat tijd om 
de stringmachines om te bouwen van 
5 busbars naar 9 multibusbars. In het 
vierde kwartaal van dit kalenderjaar zal de 
massaproductie van start gaan; met een 
capaciteit van 9 tot 10 gigawattpiek.’
En de zonnepanelen zullen daarbij ook 
naar de Nederlandse markt gaan. Een 
markt die voor JinkoSolar volgens Murgi-
oni de afgelopen jaren zeer belangrijk is 
geworden. ‘Zelfs tijdens de coronacrisis 
hebben we nauwelijks impact op de vraag 
naar zonnepanelen gezien. We verwach-
ten samen met onze distributiepartners 
dit jaar in Nederland een marktaandeel 
van 25 procent te bereiken in 2020 en wil-
len de komende jaren verder groeien.’

Fabrikant Naam Vermogen Waferformaat (wafertype)
JA Solar JumboBlue 810 wattpiek 210 x 210 millimeter (G12)

Tongwei Solar G12 780 wattpiek 210 x 210 millimeter (G12)

Trina Solar Vertex 660 wattpiek 210 x 210 millimeter (G12)

Risen Energy Titan 615 wattpiek 210 x 210 millimeter (G12)

JinkoSolar Tiger Pro 610 wattpiek 182 x 182 millimeter (M2)
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JinkoSolar beschikt wereldwijd over 
7 productielocaties voor zonnepanelen, 
maar ook voor wafers en zonnecellen. 
De jaarlijkse productiecapaciteit voor 
zonnepanelen bedraagt momenteel 
16 gigawattpiek. In de herfst van 2019 
introduceerde JinkoSolar een Tiger-zon-
nepaneel met een vermogen van 460 
wattpiek met 60 zonnecellen, waarna 
afgelopen mei het vermogen van het Ti-
ger Pro-zonnepaneel met 72 zonnecel-
len opgevoerd werd naar 580 wattpiek. 
Nu doorbreekt het bedrijf dus voor het 
eerst de grens van 600 wattpiek door 
het zonnepaneel uit te rusten met 78 
grotere zonnecellen gezien het andere 
formaat wafers dat gebruikt wordt.

Innovatie versus standaardisatie
‘Aangezien de wereldwijde pv-markt 
snel evolueert naar hoogeffi  ciënte zon-
nepanelen om de systeemkosten en de 
initiële kapitaalinvesteringen te verla-
gen, is een van de belangrijkste uitda-
gingen voor zonnepaneelfabrikanten 
om de best mogelijke balans te vinden 
tussen klantwaarde, technologische in-
novatie en standaardisatie van compo-
nenten’, opent Roberto Murgioni, Hoofd 
Technische Dienst en Productbeheer 
bij JinkoSolar EU, het gesprek. ‘De 
Tiger Pro-zonnepanelen combineren 
de meest geavanceerde technologieën 
die we momenteel beschikbaar hebben 
voor massaproductie’, vervolgt Murgi-
oni. ‘Ze zijn uitgerust met monokristal-

’s Werelds grootste fabrikant wil markt verder veroveren 
met nieuwe generatie zonnepanelen:

‘In 2020 groeit marktaandeel 
in Nederland naar 25 procent’
Shanghai was begin augustus het toneel van China’s grootste 
vakbeurs SNEC. Daar presenteerden vrijwel alle grote zonne-
energie-fabrikanten een nieuwe generatie zonnepanelen. Die 
met de hoogste vermogens – oplopend tot 800 wattpiek – 
zijn nog niet klaar voor massaproductie, maar de eerste 
zonnepanelen van 600+ wattpiek rollen mogelijk nog dit jaar 
uit de fabriek. ’s Werelds grootste zonnepaneelfabrikant – 
het Chinese JinkoSolar – lanceerde daarbij de Tiger Pro: een 
zonnepaneel van 610 wattpiek. Het zonnepaneel is een nieuw 
wapen in het streven van JinkoSolar om ook in de Benelux de 
absolute marktleider te worden…

lijne perc-zonnecellen en beschikbaar 
in zowel enkelzijdige als dubbelzijdige 
(red. bifaciale) varianten. 
Geheime wapen in de strijd is Jinko-
Solar’s tilling ribbon-technologie. 
Hierdoor wordt de afstand tussen de 
zonnecellen verkleind door een lichte 
overlap van de zonnecellen en zo gaat 
de effi  ciëntie van het zonnepaneel 
omhoog. Doordat de zonnecellen ook 
nog eens gehalveerd worden en er 

Op naar zonnepanelen van 800 wattpiek

Tijdens de Chinese zonne-energievakbeurs SNEC toonde een groot aantal fabrikanten 
begin augustus een nieuwe generatie zonnepanelen. De zonnepanelen met de 
hoogste vermogens zijn weergegeven in onderstaande tabel, echter nog niet allemaal 
gereed voor massaproductie. 



Hierbij heten wij 
de volgende nieuwe leden 
welkom:

• Almelektro
• Axiturn 
• Blue Bear Energy 
• Coöperatieve Windenergievereniging    
   Zeeuwind 
• De Laat Solar Systems
• Dutch Solar Energy 
• Essent Energiebewust Holding 
• Mijn Energie Brabant
• Next Kraftwerke Benelux 
• Oranjedak Duurzame Daksystemen /   
   Oranjedak Energy
• Raysol Europe 
• Resolar 
• Solar Tester
• Solarge 
• Solisparks 
• Stichting Garantiefonds Zonne Energie
• Svea Solar Nederland 
• Trio Investment 
• Van Bijsterveld Installaties
• Zonne Energie
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Succesvol eerste halfjaar van 2020
Holland Solar heeft, samen met haar strategische partners, de afgelopen periode belangrijke 
lobbysuccessen geboekt. We zetten de belangrijkste successen voor u op een rijtje: 

• Salderen wordt, met een fl uwelen overgangsregeling, op een transparante en 
voorspelbare wijze afgebouwd. Zo blijft de markt van zo’n 800 megawattpiek per jaar 
bij kleinverbruikers in stand en wordt de ingroei van flexopties mogelijk. 

• SDE+-beschikkingen die uit termijn dreigden te lopen, kregen afgelopen periode 
termijnverlenging, wat waarschijnlijk 500-1.000 megawattpiek aan grootschalige 
zonnestroomprojecten heeft gered. 

• Aan de SDE+-voorjaarsronde werd 2 miljard euro extra budget toegevoegd dat met name 
is gebruikt om zon-op-dakprojecten te stimuleren. Dit had tot gevolg dat er, naar schatting, 
voor 2 gigawattpiek aan extra zon-op-dakprojecten is beschikt. 

• Als aanvulling op de gedragscode Zon op land is een Q&A ontwikkeld, met name gericht 
op financiële participatie. Door een beter begrip van onderliggende doelstellingen ontstaat 
snellere en betere projectontwikkeling. 

• Het recht om aangesloten te worden op het elektriciteitsnet is behouden gebleven, de 
reservecapaciteit van het elektriciteitsnet kan binnenkort gebruikt worden voor duurzaam 
opgewekte stroom, en de mogelijkheden van omvormers om spanningsproblemen op het 
net op te lossen is bij de netbeheerders onder de aandacht gebracht. 

• In de SDE++ zal vanaf volgend jaar de CO2-reductie bepaald worden aan de hand van de 
economische levensduur van een zonnestroomsysteem, wat een veel eerlijkere bepaling is 
dan die in de SDE+. 

• Voor mkb-bedrijven wordt door het Rijk 100 miljoen euro extra subsidie beschikbaar 
gesteld om de implementatie van zonnestroomprojecten bij deze bedrijven te stimuleren. 

In het komende halfjaar zal de focus van Holland Solar verder liggen op de rol van 
zonnewarmte in de energietransitie, aanpassingen in het bouwbesluit/ Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl), de nieuwe Energiewet en de nieuwe Warmtewet, Regionale Energiestrategieën 
en de Transitievisie Warmte. 

Heel veel zon in de concept Regionale Energiestrategieën 
Bijna alle concept Regionale Energiestrategieën (RES’en) zijn inmiddels ingediend en worden 
op dit moment nader geanalyseerd door het PBL en het Nationaal Programma RES. Op basis 
van de te ontvangen feedback zullen de RES’en vervolgens worden vertaald naar een RES 1.0. 
Opvallend is dat er in de concept-RES’en voor bijna 50 terawattuur aan wind- en zonnestroom 
is opgenomen. Dit is ruim meer dan de 35 terawattuur die in het klimaatakkoord voor 2030 
is afgesproken. In veel RES’en zien we een kritische houding naar grote zonneparken en een 
voorliefde voor zon in de gebouwde omgeving. In totaal is er voor bijna 25 gigawattpiek aan 
grootschalige zonnestroomprojecten (dus exclusief de residentiële projecten) in de plannen 
opgenomen, waarvan de helft middels zonnestroomprojecten op daken en parkeerterreinen. 
De komende tijd werkt Holland Solar, samen met haar strategische partners, aan de beno-
digde en gewenste maatregelen om ervoor te zorgen dat al deze zonnestroomprojecten ook 
daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. 

Handreiking voor gemeenten voor stimulering zon op dak
Gemeenten hebben via de RES’en en middels hun eigen klimaatbeleid een sterke rol in de 
energietransitie. In de concept-RES’en zien wij een grote interesse voor zon op dak en voor 
zon op parkeerterreinen, terwijl gemeenten geen bevoegdheden hebben om hierin sturend of 
verplichtend op te treden. Met de handreiking die Holland Solar voor gemeenten heeft ont-
wikkeld wil Holland Solar gemeenten inspireren bij het maken van beleid voor het stimuleren 
van zonne-energieprojecten in de gemeente. De handreiking is een levend document en wordt 
continu aangepast met nieuwe ideeën, voorbeelden en wettelijke mogelijkheden. Kijk op de 
website voor de meest recente versie van de handreiking. 

G R O O T H A N D E L  I N  S O L A R

Graaf van Solmsweg 50-T
5222 BP ’s Hertogenbosch
Nederland  

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

Van de kleinste omvormer ter wereld 

(XS-serie) tot de MT-serie geschikt 

voor SDE+ projecten. 

GoodWe is een toonaangevende leverancier 
van omvormers uit China. Door een gemiddeld 
maandelijks verkoopvolume van 30.000 stuks in 
2019 en 12 GW geïnstalleerd in meer dan 100 
landen, is GoodWe gerangschikt als World Top 10 
zonne-omvormerfabrikant door Bloomberg, IHS & 
Wood Mackenzie. De GoodWe omvormers worden 
grotendeels residentieel en commercieel toegepast. 
Met een uitstekende after-service en distributie in 
de Benelux via Natec is GoodWe dé stabiele en 
betrouwbare partner in stringomvormers.

Nog niet bekend met GoodWe? 
Neem dan zeker eens contact op met Natec. 
Het salesteam vertelt je graag meer over 
de mogelijkheden van deze veelzijdige 
stringomvormer.

www.natec.nl   

Ontdek het uitgebreide
assortiment van GoodWe 
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SOLAR ACTIVITEITENKALENDER

7-11 september 2020
EU PVSEC
EU PVSEC is nog altijd een van de be-
langrijkste congressen ter wereld voor het 
upstream-gedeelte van de solar waardeke-
ten, te weten wetenschappers en machi-
nebouwers. Het evenement vindt dit jaar 
digitaal plaats vanwege 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

23-24 september 2020 
SolarPower Summit 2020
De SolarPower Summit is het jaarlijkse 
evenement van SolarPower Europe dat 
meer dan 500 vertegenwoordigers van 
de industrie van alle grote energiespelers, 
maar ook midden- en kleinbedrijven en een 
reeks besluitvormers uit de hele Europese 
Unie en daarbuiten samenbrengt.
www.solarpowereurope.org

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

18-20 november 2020
HIER opgewekt
HIER opgewekt is het grootste landelijke 
evenement over lokale duurzame energie 
en beleeft zijn negende editie. Vanwege 
de coronacrisis wordt de negende editie 
anders dan normaal. Het wordt een hybride 
evenement van 3 dagen. De sessies vinden 
grotendeels online plaats, aangevuld met 
offl ine sessies in klein gezelschap op locatie.
www.hieropgewekt.nl/agenda

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 (red. onder voor-
behoud van doorgang van de beurs).
www.intersolution.be

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

16-18 maart 2021
Solar Solutions International & 
Duurzaam Verwarmd
Solar Solutions International telt komend 
jaar meer dan 250 exposanten en is vanwe-
ge het coronavirus verplaatst naar septem-
ber. Solar Magazine is opnieuw hoofdme-
diapartner van de enige opzichzelfstaande 
Nederlandse zonne-energievakbeurs. Ook 
in 2021 vindt de beurs Duurzaam Ver-
warmd gelijktijdig plaats.
www.solarsolutions.nl 

Ontdek ons eigen 
montagesysteem novotegra

BayWa r.e. Solar Systems Sàrl | Poort van Nijmegen | Kerkenbos 1037 - Kantoor b1.50 | NL-6546 BB Nijmegen | T. +31 858 001 001 | solarsystems@baywa-re.nl

Wij brengen zonnepanelen op elk dak!

NIEUW

Gratis levering voor eerste bestelling

BayWa r.e. heeft een van de meest efficiënte montage-
systemen op de markt ontwikkeld.

Bij ons wordt marktonderzoek namelijk niet op het 
kantoor, maar op het dak gedaan: we hebben geluisterd, 
gekeken en samengewerkt, met als resultaat een product 
dat een snelle en eenvoudige installatie mogelijk maakt.

We hebben voor elke daktype een oplossing!

Op zoek naar het beste montagesysteem?
Je hebt het net gevonden.

• Gemakkelijk te installeren

• TÜV-gecertificeerde productkwaliteit

• Eenvoudig ontwerpen met het Designtool Solar-Planit

• 20 jaar bouwervaring in heel Europa
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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

BayWa r.e. Solar Systems S.à r.l.
Systeemaanbieder pv-installaties
T. +31 858 001 001 
E. solarsystems@baywa-re.nl I. solar-
distribution.baywa-re.nl

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

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, 7418EE 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, 3404LJ IJsselstein
T. +31 30 245 16 93 
E. info@nl.krannich-solar.com 

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

Libra Energy BV
Importeur/groothandel (zonnestroom)
Molenwerf 30-32, 1911DB 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, 1382JK 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, 4004LN 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

VDH Solar BV
Groothandel (zonnestroom)
Finlandlaan 1, 2391PV 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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Benelux
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



Uitstekende garanties Uitgebreid getestNederlands merk

denimsolar.nl

P R O D U C T G A R A N
T

I E
P

R
O

D
U

CTGARANTIEPROD
U

C
T

G
A

R
A

N
T

I E

Optie tot

Exclusief verkrijgbaar bij Solarclarity

Solar


