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De pv-installateur 2.0
Kwaliteit, kwaliteit en nog eens kwaliteit… 
Het is het thema dat de zonne-energiesector, 
de politiek en de verzekeraars inmiddels 
meer dan bovengemiddeld bezighoudt. 
En dat alles om hen moverende redenen. 
De sector wil het positieve imago van 
zonne-energie behouden, de politiek wil de 
burger beschermen en verzekeraars willen 
hun kosten laag houden. 

We schrijven februari 2013. Peter Segaar 
schrijft in een column op de weblog van 
Solar Magazine dat kwaliteit ‘de nieuwe op-
dracht aan de pv-sector’ is. De analist voor-
spelde toen al dat in de stormachtig groeien-
de Nederlandse zonnestroommarkt kwaliteit 
een belangrijk issue zou worden. Enkele 
van de issues die hij destijds aanstipte, waren 
ongezekerde mensen op hellende daken, 
slordig en onacceptabel werk bij bekabeling 
en de aankoop van inferieure producten. Een 
criticus – bij wie het glas halfl eeg is – zal 
zeggen dat de zonne-energiesector sindsdien 
weinig tot geen progressie heeft geboekt op 
het gebied van kwaliteit. 

Het tegendeel is echter waar. Niet alleen 
hebben vele honderden installateurs inmid-
dels met succes een opleiding afgerond, ook 
is er een keurmerk in het leven geroepen. 
En ja, er zijn afgelopen jaar tientallen bran-
den geweest met zonnepanelen, maar dat 
aantal is gezien het volume aan opgeleverde 
pv-installaties nog altijd verwaarloosbaar 
klein. Toch moet de sector serieus aan de 
slag, want het aantal branden en andere 
incidenten moet logischerwijs fors omlaag, 
terwijl het aantal installaties zal (moeten) 
blijven groeien. De nieuwe erkenningsrege-
ling– meer hierover leest u vanaf  pagina 14 
– moet dan ook leiden tot de pv-installateur 
2.0 die uitblinkt in installatiekwaliteit.

In deze editie van Solar Magazine treft u nog 
veel meer interessante artikelen aan. Zo is 
er het exclusieve interview met de Vlaamse 
minister van Energie Zuhal Demir en een 
uitgebreide reportage over de gemeente 
Bergen waar het grootste zonnepark van 
Nederland moet verrijzen.

Edwin van Gastel | Uitgever Solar Magazine
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Fabrikant van hybride zonnecollectoren 
Solarus failliet
De in Venlo gevestigde fabrikant van hy-
bride zonnecollectoren Solarus is failliet. 
Het faillissement werd uitgesproken door 
de rechtbank van Limburg in Roermond. 
Jan van den Heuvel van Meulenkamp Ad-
vocaten is door de rechtbank aangesteld 
als curator. Het bedrijf heeft 3 jaar geleden 
6,7 miljoen euro kapitaal opgehaald. Begin 
2018 besloot ook de NIBC Bank in Sola-
rus te investeren.

Doorstart voor zonnepanelenfabriek Energyra
De failliete Nederlandse fabrikant van zonnepanelen Energyra maakt een doorstart. 
De fabriek van het bedrijf in Westknollendam (Zaanstad) wordt later dit jaar herstart 
met hulp van een Nederlandse investeerder. Energyra heeft een actieve toezegging van 
een sterke (Nederlandse) partij met een achtergrond in halfgeleidertechnologie gekre-
gen, waarmee een doorstart is veiliggesteld. De betrokken partijen zijn in gesprek met 
technologische en samenwerkingspartners en personeel. Curator Bas Coelingh Bennink 
van Visie Advocaten en voormalig directeur Daniël Kuijk spreken van een ‘ware thriller’ 
over het proces om tot dit resultaat te komen. 

Budget najaarsronde SDE+ niet met 
terugwerkende kracht verhoogd
Het budget van de najaarsronde 2019 van de Stimuleringsregeling Duurzame Ener-
gieproductie (SDE+) met terugwerkende kracht verhogen, is volgens minister Wie-
bes ‘buitengewoon onaantrekkelijk’. ‘Ik ben er niet ten principale op tegen, maar de 
SDE+-regeling werkt op basis van een tender. Op basis van dat uitgangspunt hebben we 
staatssteungoedkeuring van de Europese Commissie gekregen.’ Daarmee maakt Wiebes 
duidelijk geen gehoor te willen geven aan de coalitie van bedrijven, overheden en milieu-
organisaties die hem oproept alsnog subsidie te verstrekken aan 6.000 SDE+-projecten 
voor zonnepanelen op daken die worden afgewezen in de najaarsronde 2019.

Meest geklikt in 
onze nieuwsbrief
1. Zonne-energiesector helpt opgelichte 
kinderboerderij uit de brand met gratis 
zonnepanelen
Een door Bram Klaassen (BeSolar) geïni-
tieerd collectief uit de zonne-energiesector 
heeft 30 gratis zonnepanelen geplaatst 
bij de opgelichte kinderboerderij die in 
het nieuws kwam via het tv-programma 
Opgelicht!. Het AVROTROS-televisie-
programma besteedde aandacht aan de 
opgelichte kinderboerderij Jongia State 
uit Friesland, die geld leende voor 29 zon-
nepanelen maar deze nooit geleverd kreeg 
van Opnaargroen. Diverse zonne-enerie-
bedrijven hebben een oplossing geboden.

2. Groothandels oneens over 
mogelijk tekort aan zonnepanelen 
door coronavirus
De fabriek van de wereld staat stil. Door 
het coronavirus is de productie van zonne-
panelen in China vrijwel volledig opge-
schort. De redactie van Solar Magazine 
trok langs de velden en vroeg groothan-
dels en importeurs van zonnepanelen en 
omvormers naar hun verwachtingen. 
Een deel van de partijen verwacht tekor-
ten en ook prijsstijgingen worden daarbij 
niet uitgesloten.

3. Brede coalitie wil alsnog subsidie 
voor 6.000 afgewezen SDE+-projecten 
Een coalitie van bedrijven, overheden en 
milieuorganisaties roept minister Wiebes 
op alsnog subsidie te verstrekken aan 
6.000 SDE+-projecten voor zonnepane-
len op daken die worden afgewezen in de 
najaarsronde 2019.

4. Minister Wiebes: bijstandsuitkering 
wordt niet gekort vanwege zonnepanelen
De opbrengsten van zonnepanelen 
worden niet in mindering gebracht op 
de uitkering van mensen die in de bij-
stand zitten. Dat meldt minister Wiebes 
naar aanleiding van Kamervragen van 
de PvdA.

5. EIA aantrekkelijker voor zonnepanelen 
door verlaagde ondergrens
Ook kleinere systemen met zonnepanelen 
komen per direct in aanmerking voor de 
Energie Investeringsaftrek (EIA). In 2019 
lag de ondergrens op 25 kilowattpiek, 
maar deze is in 2020 verlaagd naar 15 
kilowattpiek wat nieuwe kansen biedt.

Tweede Kamer voor cablepooling, 
opknipverbod en extra aansluitmethode
De Tweede Kamer heeft 3 amendementen van GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee 
aangenomen om de schaarste aan transportcapaciteit op het Nederlandse stroomnet te 
bestrijden. Hij had 4 amendementen ingediend, maar heeft zijn amendement voor het 
wettelijk vastleggen van het ‘fi rst come, fi rst served’-principe niet in stemming gebracht. 
Het eerste amendement voorziet in een wijziging van de Elektriciteitswet waarmee er 
defi nitief een wettelijk verbod komt om zonneparken op te knippen. Het tweede maakt 
het mogelijk om op verzoek van meerdere eigenaren van duurzame-opwekinstallaties 
slechts 1 aansluiting aan te bieden, zodat voorkomen wordt dat er onnodig meerdere 
aansluitingen moeten komen. 

PROFILE SOLUTIONS
YOU REALLY WANT.

PROFIELOPLOSSINGEN VOOR SOLAR 
MONTAGE SYSTEMEN VAN KS PROFIEL: 
SLIM. ROBUUST. FLEXIBEL.
De solar specialisten van KS Profiel hebben jarenlange ervaring met het 
ontwikkelen en produceren van profieloplossingen voor stalen montage systemen 
voor de solar industrie. Onze profieloplossingen zijn van hoge kwaliteit, hebben 
een lange levensduur en zijn eenvoudig en vlot te monteren. De innovatie 
magnesium zink coating op onze profielen zorgt ervoor dat uw montage systemen 
langdurig berekend zijn op de meest extreme weersomstandigheden. Wereldwijd 
leveren wij uiteenlopende profieloplossingen voor solar systemen op de grond, 
daken en op het water.

Wilt u weten wat er allemaal mogelijk is met profieloplossingen voor solar montage 
systemen? Mathieu Suijkerbuijk heet u graag welkom op de KS Profiel stand op 
locatie F12 op de vakbeurs Solar Solutions.

BEZOEK ONZE WEBSITE
WWW.KSPROFIEL.COM
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VDH Solar heeft zijn magazijn verhuisd van de oude locatie 
naar de nieuwe locatie op de Finlandlaan 1 te Hazerswoude-
Dorp. Binnenkort wordt ook het kantoorgedeelte van het 
gebouw in gebruik genomen.

Viridian Solar gaat een samenwerking aan met VELUX 
voor de naadloze combinatie van indakzonnepanelen en 
dakramen. Hiertoe worden de zonnepanelen gekoppeld aan 
de VELUX Solar Integrator.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) introduceert 
2 nieuwe varianten van de standaardakte voor de fi nanciering 
voor zonnepanelen. Het gaat om een akte voor erfpacht en 
leaseconstructies.

ReHeat heeft de prefab rvs-zonneboiler O’SO Easy onthuld.
In tegenstelling tot traditionele zonneboilers heeft de O’SO 
Easy geen losse componenten, maar is het een halffabricaat 
dat slechts 4 aansluitingen behoeft.

De Amerikaanse fabrikant Amtech heeft zijn aandelen in de 
Nederlandse machinebouwer Tempress Systems verkocht.
De aandelen zijn overgedragen aan de Stichting Continuïteit 
Tempress.

TNO en de start-up taylor hebben een samenwerkings-
verband gesloten voor de ontwikkeling van elektronica
voor slimme solar toepassingen zoals micro-elektronica voor 
fl exibele zonnecellen.

Het montagesysteem voor zonnepanelen ValkPro+ van 
Van der Valk Solar Systems is goedgekeurd voor het gebruik 
op platte daken die voorzien zijn van dakisolatie met 
materialen van ROCKWOOL.

Het indakmontagesysteem voor zonnepanelen AEsthetica 
2.0 van Alius is per direct beschikbaar als BIM-object in de 
softwarepakketten Archicad en Revit.

IX Zon en Klimaatfonds Nederland hebben een samenwerkings-
overeenkomst gesloten om gezamenlijk meerdere zonne-
parken in Nederland te realiseren en langdurig te exploiteren.

Solarclarity heeft een nieuw zonnepaneel aan het 
assortiment toegevoegd: de Power XT van de Amerikaanse 
fabrikant TSC. Het zonnepaneel heeft een vermogen van 
365 wattpiek.

De failliete installateur van zonnepanelen Solunar maakt 
geen doorstart. Dat stelt curator Vincent Terlouw van het Rot-
terdamse advocatenkantoor Ploum in zijn faillissementsverslag.

SolarEdge is in Nederland per direct gestart met het 
uitleveren van zijn 3-fase-oplossing StorEdge.
Deze omvormer kan worden gekoppeld aan een of  meer 
48-volt-batterijen voor de opslag van zonne-energie.
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Solar Orbiter met 
Nederlandse zonne-
panelen naar de zon
De Europese ruimtevaartorganisatie ESA 
heeft de Solar Orbiter gelanceerd. De 
ruimtesonde is uitgerust met Nederlandse 
zonnepanelen en is op weg naar de zon om 
het ruimteweer beter te snappen. Er zijn 
2 Nederlandse organisaties bij betrokken: 
Airbus Defence and Space Netherlands 
bouwde mee aan de zonnepanelen die het 
ruimteschip de komende jaren van energie 
voorzien en het KNMI komt in actie als de 
eerste meetgegevens van de Solar Orbiter 
de aarde bereiken. Solar Orbiter gaat de 
zon naderen tot op 40 miljoen kilometer 
afstand. Daarna gaat de missie voor het 
eerst in de geschiedenis de poolregio’s van 
de zon onderzoeken. Dat levert belangrijke 
informatie op over het ‘ruimteweer’ en de 
effecten daarvan op de aarde.
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Oceans of Energy verdubbelt drijvend 
zonnepark op Noordzee
Oceans of Energy heeft zijn drijvende zonnepark op zee in omvang verdubbeld. De 
installatie telt nu 56 zonnepanelen met een totaalvermogen van 17 kilowattpiek. Nog in 
2020 wordt dit uitgebreid naar 50 kilowattpiek. ‘Het zonnepark heeft zijn eerste maan-
den op zee met succes doorstaan en dat is de reden waarom we het aantal zonnepanelen 
hebben uitgebreid van 28 naar 56 stuks’, stelt Allard van Hoeken, oprichter en chief 
executive offi cer van Oceans of Energy. ‘Later dit kalenderjaar zal dit zelfs toenemen tot 
meer dan 150 zonnepanelen. In deze eerste fase heeft het pv-systeem met succes enkele 
grote stormen die de Noordzee teisterden, doorstaan. We hebben golven gemeten tot een 
hoogte van 4 meter.’ Het systeem van Oceans of Energy is ontworpen om golven tot een 
hoogte van zelfs 13 meter te doorstaan die eens in de 50 jaar voorkomen. 

Zonnewarmtebedrijf Solesta en pv-installateur 
Eindelijk Zon failliet
De rechtbank Gelderland heeft Solesta, bekend van de zonneboiler Silverline, failliet 
verklaard. Curator Erik Jansen van Poelmann van den Broek advocaten onderzoekt 
momenteel de mogelijkheden voor een doorstart. De curator meldt dat ook de doch-
tervennootschap Eindelijk Zon van Solesta inmiddels failliet is verklaard. Dit instal-
latiebedrijf was in de regio Nijmegen actief in de installatie van zowel zonneboilers 
als zonnepanelen. Topfonds Gelderland besloot 3 jaar geleden te investeren in het 
zonnewarmtebedrijf Solesta. Het revolverend investeringsfonds sprak destijds over 
een investering in ‘het Easy Jet van de zonneboilermarkt’. 
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Vlaanderen plaatst 
365 megawattpiek 
zonnepanelen in 2019
De verkoop van zonnepanelen bedroeg in 
Vlaanderen in 2019 circa 385 megawattpiek 
(red. Vlaanderen registreert daarbij enkel 
het vermogen van de omvormers).  De 2 
grootste projecten waren daarbij Kristal So-
lar Park in Lommel van 100 megawattpiek 
met een omvormervermogen van 75 mega-
wattpiek en een zonnedak bij Arcelor Mittal 
in Gent met 10,2 megawattpiek aan zonne-
panelen. Een jaar eerder werd 238 mega-
wattpiek aan zonnepanelen verwelkomd. 
In totaal beschikt Vlaanderen nu volgens 
het VEA over 3.182 megawattpiek aan zon-
nepanelen per eind 2019. Het vastgelegde 
klimaatdoel bedraagt 3.700 megawattpiek 
geïnstalleerd vermogen per eind 2020.

SDE++: eerste ronde open van 29 september 
tot en met 22 oktober
De eerste ronde van de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie 
(SDE++) wordt opengesteld van 29 september 9.00 uur tot 22 oktober 17.00 uur. Er is 
5 miljard euro subsidie beschikbaar. Dat meldt minister Wiebes aan de Tweede Kamer. 
Hierbij meldt de minister dat het budget voor toekomstige rondes jaarlijks wordt vastge-
steld. Net als in de openstellingsronde van de SDE+ in het najaar van 2019 en de open-
stellingsronde in het voorjaar van 2020 zal voor hernieuwbare-elektriciteitsprojecten een 
positieve transportindicatie nodig zijn voor een succesvolle aanvraag voor SDE++.

NPM Capital meerderheidsaandeelhouder 
in Greenspread en Solaris Industria
Investeringsmaatschappij NPM Capital neemt een meerderheidsbelang in Greenspread en 
Solaris Industria. Beide bedrijven ontwikkelen en exploiteren duurzame-energieprojecten, 
waaronder die met zonnepanelen. De overnamen zijn onderdeel van de investeringsstrate-
gie van NPM Capital in de zonne-energiesector en volgen op het meerderheidsbelang dat 
de investeringsmaatschappij afgelopen jaar in Rooftop Energy nam. Jeroen de Haas, oud-
topman van Eneco, wordt voorzitter van de nieuwe combinatie van bedrijven. Begin 2020 
heeft Greenspread 24 megawattpiek aan zonnepaneelinstallaties in exploitatie en beschikt 
daarnaast over een pijplijn van 140 megawattpiek aan pv-projecten. Solaris heeft momen-
teel circa 30 megawattpiek aan projecten ontwikkeld, verdeeld over ruim 50 locaties.



ENGIE heeft de zonnecarport op de Achmea Campus Apeldoorn 
opgeleverd. De hoofdaannemer heeft 1 megawattpiek zonnepane-
len geplaatst op het parkeerterrein van de fi nanciële dienstverlener.

IZEN installeert als epc-contractor voor Sunrock 7.000 zonne-
panelen op het dak van Matrix Fitness Benelux in Moerdijk. Dat 
laatste bedrijf  huurt het gebouw van de David Hart Group (DHG).

Solarfi elds heeft eind december zonnepark De Watering in Coe-
vorden opgeleverd. De 31.724 zonnepanelen zijn aangesloten op 
het elektriciteitsnet en produceren nu offi cieel zonnestroom.

Bouwbedrijf  Vrolijk is bijna klaar met de bouw van een nieuw lo-
gistiek centrum voor Van der Windt Verpakking in Den Hoorn. Het 
gebouw langs de A4 wordt uitgerust met 4.000 zonnepanelen.

Heylen Warehouses in Venlo gaat een joint venture aan met AG Real 
Estate. Samen laten zij IZEN een zonnedak bouwen met een opper-
vlakte van 12.6 hectare en een capaciteit van ruim 18 megawattpiek.

Zonnepark Crayestein in Dordrecht is offi cieel geopend. 11.700 
zonnepanelen vangen sinds juli vorig jaar de zon op. Het park 
heeft al groene stroom opgewekt voor het jaarverbruik van ruim 
500 huishoudens.

Enphase Energy heeft in Nederland zijn eerste stappen gezet in de 
zakelijke markt. Teslandi.Pro heeft bij het plaatsen van zonnepanelen 
op 42 bedrijfsunits maar liefst 2.600 micro-omvormers gebruikt.

GroenLeven heeft op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) 
Leeuwarden van Wetterskip Fryslân 4.278 zonnepanelen
geplaatst. Het pv-systeem is gerealiseerd als onderdeel van het 
project ‘Zon op rwzi’s’.

Sunrock heeft op een distributiecentrum van vastgoedontwikke-
laar Prologis een zonnedak van ruim 7,7 megawattpiek opgele-
verd. Op het dak in Venlo zijn  20.468 zonnepanelen geïnstalleerd.

Iris Ziekenhuizen Zuid in Brussel gaat 11 procent van zijn elektri-
citeitsverbruik opwekken met zonnestroom. Hiertoe worden op 
de daken van de ziekenhuizen 3.700 zonnepanelen geplaatst.

De Vlaamse minister van energie Zuhal Demir heeft op het dak 
van Nolmans Retail Support Genk een pv-installatie van 1 mega-
wattpiek geopend. De zonnepanelen zijn geplaatst door Futech.

VolkerWessels heeft op zijn distributiecentrum in Breda 15.204 
zonnepanelen in gebruik genomen. De zonnepanelen zijn met 
subsidie uit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) 
geplaatst door KiesZon.

Rooftop Energy heeft fi nancial close bereikt voor een zonnepark 
van ruim 37 megawattpiek op de Bavelse Berg in Breda. BNG 
Bank, BOM Renewable Energy en beleggingsinstelling Meewind 
fi nancieren het zonnepark.

Netwerkbedrijf Stedin Groep gaat een aanbesteding organise-
ren voor het installeren van tienduizenden zonnepanelen op 
hoogspanningsverdeelstations. Voor een groot aantal stations is al 
subsidie verkregen.

Op het dak van het bedrijfspand in Beuningen laat Koninklijke 
Paardekooper Group 4.558 zonnepanelen installeren. De instal-
latie neemt in totaal 12 weken in beslag, waarbij eerst het dak 
volledig wordt vervangen.

Het dorp Guyaba in Suriname heeft een zonnepark in gebruik 
genomen. Het zonnepark is gesitueerd naast de 480 kilometer 
lange Surinamerivier in Salamanca. Het dorp ligt ruim 200 kilome-
ter van Paramaribo.

Woningcorporatie Eigen Haard gaat dit kalenderjaar 1.900 wonin-
gen verduurzamen waarbij een groot gedeelte van deze wonin-
gen zonnepanelen zal krijgen. In 2019 werden er 1.620 verduur-
zaamde woningen opgeleverd.

SMA 360°app
Alles in één app.
De volledige 
ondersteuning voor 
zonnestroominstallateurs.

www.SMA-Benelux.com Nu downloaden

Eenvoudige planning 
en verkoop van 
zonnestroominstallaties

Eenvoudige inbedrijfstelling 
en opvolging van 
zonnestroominstallaties

Klanten meer en sneller 
service bieden

Ontdek de nieuwe SMA 360° app en meer tijdens 
de Solar Solutions beurs op 17, 18 en 19 maart in 
Haarlemmermeer op stand B9.

7, 8 en 9 september
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Negende editie
vakbeurs InterSolution
trekt 2.683 bezoekers
De vakbeurs InterSolution heeft half januari 2.683 bezoekers 
getrokken. Dat is een groei van 8 procent ten opzichte van een 
jaar eerder. Ruim 80 standhouders gaven acte de présence in 
Flanders Expo te Gent.

De exposanten presenteerden nieuwe zonnepanelen, ener-
gieopslagsystemen, montagesystemen, regeltechnieken en 
software. Daarnaast konden bezoekers aanschuiven bij 19 
verschillende masterclasses. 19 procent van de bezoekers was 
dit jaar afkomstig uit Nederland. ‘InterSolution 2020 was niet 
alleen een boeiende editie, met veel interessante nieuwigheden 
en primeurs, maar ook een drukbezochte editie’, aldus beurs-
manager Delphine Martens.

Bezoekers – voornamelijk elektriciens en solarteurs, maar ook 
aannemers, installateurs, dakwerkers, loodgieters en archi-
tecten – kregen een actueel totaalbeeld van het aanbod in de 
zonne-energiesector. Daarbij was er dit jaar veel aandacht voor 
batterijen, zowel thuisbatterijen als industriële batterijen. Daar-
naast hadden exposanten en bezoekers toenemende belang-
stelling voor slimme energiemanagementsystemen.  

De tiende editie van de vakbeurs InterSolution vindt plaats op 
woensdag 27 en donderdag 28 januari 2021 in Flanders Expo te Gent.

www.jinkosolar.eu

Ultra high efficiency of 20,78%

New Tiger Module Series 
460W

Breaking Power Records

Dé online groothandel 
voor de PV-professional!

Recreated PMS

100

100

361

www.estg.eu

Ruim assortiment

Direct uit voorraad geleverd

Voor 16:00 besteld
vandaag verzonden
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Zoals bekend zijn de erkenningsrege-
lingen van Sterkin en KvINL al sinds 
1 januari 2019 ondergebracht bij de 
nieuwe organisatie InstallQ. In een inter-
view met de redactie van Solar Maga-
zine meldde InstallQ-directeur Wil van 
Ophem vorig jaar al dat in 2020 voor de 
pv-installateur een nieuw certifi cerings-
systeem inclusief erkenningsregelingen 
gerealiseerd zou worden. Dat proces 
bevindt zich momenteel in een stroom-
versnelling en in de komende maanden 
wordt de laatste hand gelegd aan de 
erkenningsregeling.

Van 2 naar 1 
Tot op de dag van vandaag bestaan 
de verschillende registratiesystemen 
van KvINL en Sterkin echter nog naast 
elkaar. De pv-installatiebedrijven die 
door KvINL erkend zijn, beschikken over 
een zogenaamde SEI-erkenning zon-
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nestroom – hiervoor heeft deze pv-in-
stallateur met succes 3 CITO-examens 
afgelegd – en zijn opgenomen in het 
QBISnl.nl-register. Hier zijn momenteel 
261 bedrijven in opgenomen met een 
erkenning voor zonnestroom. 
De pv-installatiebedrijven die door 
Sterkin erkend zijn, voldoen aan het 
zonne-energiedeel van de Regeling 
voor de erkenning van Installateurs van 
duurzame energie (REDE). Deze instal-
lateurs zijn opgenomen op de portal 
echteinstallateur.nl. Op deze portal 
staan vandaag de dag enkele tiental-
len installateurs. De 2 verschillende 
erkenningsregelingen gaan uiterlijk per 
1 januari 2021 over naar 1 zonnestroo-
merkenningsregeling van InstallQ.

Vakbekwaamheidseisen
Hiertoe is het pakket van vakbekwaam-
heidseisen – dat ten grondslag ligt aan 

de nieuwe erkenningsregeling –volgens 
Van Ophem eveneens nagenoeg klaar. 
Onder meer op basis van de verschil-
lende incidenten waarbij pv-systemen 
brand hebben gevat, zijn de eisen 
herzien. ‘Het aanpassen van de vak-
bekwaamheidseisen aan de hand van 
wat er in de praktijk gebeurt, is de basis 
om de erkenningsregeling te kunnen 
herzien. Een installatiebedrijf zal vanaf 
dit najaar aan een aantal zaken moe-
ten voldoen, waaronder het in dienst 
hebben van gekwalifi ceerde monteurs. 
Met de wetenschap dat er een schreeu-
wend tekort is aan installateurs, moet 
er wel ruimte zijn voor zij-instromers 
en jonge arbeidskrachten. Zij zullen 
ten minste onder de auspiciën van een 
gediplomeerde installateur die over een 
vakdiploma beschikt moeten werken. 
Omdat deze persoon over een  kwali-
fi catie  beschikt, kan zowel tijdens als 

na het installeren van de zonnepanelen 
controle uitgeoefend worden. Tijdens 
het installeren gaat het bijvoorbeeld – 
naast het op een correcte wijze aanslui-
ten van de installatie in de meterkast 
– om het op de juiste wijze aansluiten 
van de connectoren. Dat laatste is im-
mers iets wat na het plaatsen van de 
zonnepanelen niet of nauwelijks meer 
gecontroleerd kan worden. Een ander 
voorbeeld is het volgen van de installa-
tievoorschriften bij indaksystemen.’

Moderne tijd
Bij de gehele reorganisatie van de 
erkenningsregeling staat overleg vol-
gens Van Ophem centraal. ‘Als InstallQ 
faciliteren wij het proces om de kwali-
teit te borgen en schrijven we dit op in 
de vorm van vakbekwaamheidseisen. 
Voldoet een installateur aan deze vak-
bekwaamheidseisen – naast vereisten 

ten aanzien van gereedschappen en 
handboeken – dan komt hij in aanmer-
king voor een erkenning.’
InstallQ stelt de vakbekwaamheidseisen 
vast in overleg met Techniek Nederland 
en Holland Solar. Daarbij is de exami-
nering een van de discussiepunten. Van 
Ophem: ‘Ons inziens moet ten minste 
degene die verantwoordelijk is voor 
de eindcontrole bij de aanleg van pv-
installaties aantoonbaar vakbekwaam 
zijn, maar liever nog alle monteurs. 
Het afl eggen van een examen past in 
de moderne tijd. Je moet niet alleen 
vakbekwaam zijn, maar dit ook kunnen 
aantonen. Het halen van een diploma 
hoort erbij.’

Samenwerkingsovereenkomst
‘Wij willen er voor waken dat een half 
jaar lang niemand aan de eisen kan vol-
doen’, vult Wijnand van Hooff  aan, alge-

meen directeur van Holland Solar. ‘We 
moeten voorkomen dat installateurs die 
al 10 of 20 jaar zonnepanelen installeren 
en eerder met succes een opleidings-
traject hebben afgelegd, straks ineens 
niet meer geaccrediteerd zijn.’ 
Holland Solar sloot een jaar geleden 
een samenwerkingsovereenkomst met 
Techniek Nederland. Beide organisa-
ties spraken daarbij de intentie uit om 
samen te werken op het gebied van de 
installatiekwaliteit van zonnepanelen. 
Momenteel voeren de 2 organisaties 
dan ook veelvuldig overleg over de 
nieuwe erkenningsregeling.

Erkenningscriteria voldoen niet meer
‘Vanuit InstallQ, Holland Solar en Tech-
niek Nederland wordt geconcludeerd 
dat er zwaardere eisen gesteld moeten 
worden aan met name de elektrotech-
nische kennis van de pv-installateur’, 
duidt Wim Borsboom, branchemanager 
bij installateurskoepel Techniek Ne-
derland. Het verkrijgen van een SEI-
erkenning (red. om een SEI-erkenning 
zonnestroom te verwerven moet een 
installateur met succes 3 CITO-exa-
mens afl eggen) om als pv-installateur 
erkend te worden voldoet niet meer aan 
de eisen die er nu aan deze installaties 
worden gesteld.’
Ondanks de aangenomen motie van de 
Tweede Kamer, loopt Borsboom al lang 
genoeg mee om te beseff en dat minister 
Wiebes niet een-twee-drie eisen gaat 
stellen aan de opleiding van zonnepa-
neelinstallateurs. ‘We pleiten als bran-
cheorganisatie al jarenlang voor een 
verplichte APK-keuring voor woningen. 
Gelukkig wordt nu met de ‘gasketelwet’ 
een eerste stap gezet, omdat het per 
1 juli 2020 strafbaar wordt voor instal-
latiebedrijven en monteurs om ongedi-
plomeerd aan een cv-ketel te sleutelen. 
Maar omdat er zelfs in deze markt nog 
geen periodieke inspectieplicht is, blijft 
de verantwoording bij de markt liggen. 
We kunnen als brancheorganisatie heel 
veel doen op het gebied van kwaliteit – 
zoals met de erkenningsregeling zoals 
die nu door InstallQ vormgegeven wordt 
– maar zolang het geen verplichting is 
om erkend te zijn, blijven er bedrijven 
actief die niet of onvoldoende vakbe-
kwaam zijn.’

Cowboys uit de markt drukken
‘Het is een gezamenlijke taak van de 
overheid, de erkende bedrijven en de 
verzekeraars om de cowboys uit    

InstallQ legt laatste hand aan nieuwe erkenningsregeling voor pv-installateur:

‘We willen niet iedereen 
terugsturen naar de schoolbanken’
GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee gooide daags voor het 
kerstreces de knuppel in het hoenderhok: de installatiekwaliteit 
van zonnepanelen is té vaak ontoereikend, met alle negatieve 
gevolgen van dien. Via een motie van Van der Lee roept de 
Tweede Kamer minister Wiebes op (red. zie kader) in overleg te 
gaan met brancheorganisaties Holland Solar en Techniek Nederland. 
Samen met InstallQ werken de 2 brancheorganisaties achter de 
schermen echter al sinds begin vorig jaar aan een nieuwe 
erkenningsregeling voor pv-installateurs, inclusief bijbehorende 
examens. ‘Je moet als installateur niet alleen vakbekwaam zijn, 
maar dit ook kunnen aantonen met een afgerond examen en 
een erkenning’, aldus Wil van Ophem, directeur Technische 
Zaken van InstallQ.
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de markt te drukken’, zegt Borsboom 
stellig. ‘De cowboys geven de instal-
latiebranche een slechte naam. Ver-
zekeraars kunnen door het stellen van 
de juiste eisen een wezenlijke bijdrage 
leveren aan het oplossen van dit pro-
bleem. Wel is het zaak dat we daartoe 
met de verzekeraars eerst tot een reëel 
pakket aan installatie-eisen komen. 
Dat moet ook niet te ver doorschieten. 
Zo kan en mag het bijvoorbeeld niet 
zo zijn dat iedere installatie straks een 
opleverkeuring volgens de inspectiere-
geling Scope 12 moet ondergaan. Dat 
zou tot een onwerkbare situatie leiden, 
al is het alleen maar omdat er niet ge-
noeg inspecteurs zijn en het een extra 
kostenpost is die zonnepanelen voor 
consumenten een stuk duurder maakt. 
Wij pleiten voor het hanteren van een 
standaardopleveringsrapport en willen 
hier met het Verbond van Verzekeraars 
overeenstemming over bereiken. Met 
een opleveringsrapport van een erken-
de pv-installateur zou een consument of 
ondernemer probleemloos zijn zonne-
panelen moeten kunnen verzekeren.’

Freeriders
Van Ophem deelt de mening van Bors-
boom over ongekwalifi ceerde bedrijven. 
‘Een groot deel van de zonnepanelen 
wordt in Nederland vandaag de dag ge-
installeerd door bedrijven die überhaupt 
niet erkend zijn. Installeren is en blijft 
een vrij beroep. Je bent niet strafbaar 
als je zonder diploma zonnepanelen 
installeert. Wel moet een installateur 
zich aan de geldende normen houden. 
Aan deze freeriders verander je niet 
een-twee-drie iets. Het ligt ook niet in 
de lijn der verwachting dat de wetgever 
wettelijke eisen gaat stellen. Het kan 
bijvoorbeeld wel helpen als verzeke-
raars eisen dat zonnepanelen door een 
erkende installateur geplaatst worden.’
De NEN 1010 is momenteel de eerste-
lijns norm (red. een NEN-norm die door 
het Bouwbesluit of ministeriële rege-
ling is aangewezen, zie kader) die van 
toepassing is in het geval van zonne-
panelen. Van Ophem: ‘Dit betekent dat 
alle pv-installaties aan de norm moeten 
voldoen. Een installateur is verplicht 
gebreken te herstellen als niet aan de 
NEN-norm wordt voldaan.’

Elektrotechnische erkenning
Met de NEN-normen in het achterhoofd 
heeft InstallQ de afgelopen periode dus 
gewerkt aan de vakbekwaamheidsei-

sen. Deze worden in de komende 
maanden vertaald in de concept-
erkenningsregeling die later dit jaar 
geconsulteerd zal worden. ‘We willen 
commentaar ophalen uit de sector en 
verwerken in de defi nitieve regeling’, 
stelt Van Ophem. ‘Voor de bedrijven 
die via Sterkin (red. zie kader) erkend 
zijn, zal er weinig veranderen. De basis 
van de Sterkin-erkenningsregeling 
wordt gevormd door een elektrotech-
nische erkenning die aangevuld is 
met pv-competenties. Het installatie-
werk van deze bedrijven wordt ook 
al op regelmatige basis in de praktijk 
gecontroleerd. De bedrijven met een 
KvINL-erkenning Zonnestroom hebben 
echter niet eerst een elektrotechni-
sche erkenning behaald en het instal-
latiewerk wordt ook niet in de praktijk 
gecontroleerd. Voor deze categorie 
bedrijven zal het verkrijgen van een 
nieuwe erkenning  wat zwaarder zijn. 
De verwachting is namelijk dat we 
naar een systematiek gaan waarbij 
de elektrotechnische kennis  de basis 
vormt. Ook is het denkbaar dat er een 
onderscheid gemaakt gaat worden bij 
de erkenning van installateurs die enkel 
zonnepanelen op woningen plaatsen 
en installateurs die ook zonnepane-
len installeren op bedrijfsdaken. De 
complexiteit van dergelijke installaties 
is immers groter.’

Vakbekwaam personeel
Bij de erkenningsregeling is er sprake 
van een bedrijfserkenning, waarbij ook 

eisen gesteld worden aan het uitvoe-
rend personeel. Borsboom: ‘Iedere 
monteur moet vakbekwaam zijn, dat 
is het minimum. Als installatiebedrijf 
ben je ervoor verantwoordelijk dat je 
vakbekwaam personeel hebt. Dat kan 
via het afl eggen van een examen, maar 
bijvoorbeeld ook door het volgen van 
interne opleidingen. Vooruitlopend op 
de nieuwe erkenningsregeling hebben 
wij onze leden naar aanleiding van het 
vorig jaar door TNO gepubliceerde rap-
port over branden met zonnepanelen al 
geïnformeerd over de problemen met 
connectoren. De onderzoekers hebben 
immers geconstateerd dat verkeerd 
aangesloten connectoren in veel geval-
len de oorzaak van branden waren en 
wij hebben onze leden gevraagd hier 
extra aandacht aan te schenken. De 
eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat 
onze grootste zorg niet zit bij onze eigen 
leden– dit zijn immers erkende instal-
latiebedrijven – maar bij de bedrijven 
die zonder enige aantoonbare kennis 
pv-installaties aanleggen. ’

Examineren
Overigens benadrukt Van Ophem dat 
er niet een specifi eke opleiding voorge-
schreven wordt, maar enkel de exa-
minering vastgesteld wordt. ‘Hoe een 
installateur aan zijn kennis en vaardig-
heden komt, is heel verschillend. We 
willen niet iedereen terugsturen naar de 
schoolbanken. Er loopt veel ervaring 
rond en mensen die al 10 à 15 jaar of 
zelfs nog langer in de pv-sector werken, 
hoeven zich enkel te laten examineren. 
Zij hebben naar alle waarschijnlijkheid 
de benodigde kennis en kunde al in 
huis. Ik heb geen enkele reden om aan 
te nemen dat deze groep zijn werk niet 
goed doet. De installateurs moesten 
immers ook altijd al voldoen aan de 
NEN1010-norm. Voor de installateurs 
die altijd al volgens deze norm hebben 
gewerkt, zal het afl eggen van het exa-
men dat bij de erkenningsregeling hoort 
ook niet zo’n probleem zijn.’
Met vele duizenden pv-installateurs 
werkzaam in de Nederlandse zonne-
energiemarkt, rijst al snel de vraag of 
er voldoende capaciteit beschikbaar is 
om alle examens af te nemen. ‘Dat is 
nog nooit een probleem geweest. We 
kunnen een theorie-examen zodanig 
schrijven dat het via een meerkeuzesys-
tematiek ingericht kan worden. Net als 
bij andere vakgebieden kan je de exa-
mens dan geautomatiseerd afnemen. 

Capaciteit is dan al snel geen probleem 
meer. Voor praktijkexamens kunnen 
we gemakkelijk extra praktijklokalen 
inrichten. De zorgen over capaciteit kan 
ik dus wegnemen.’

Redelijke overgangstermijn 
Een van de aandachtspunten bij de in-
voering van de nieuwe erkenningsrege-
ling is de overgangsperiode. ‘Allereerst 
zal er een gangbare overgangsperiode 
komen en vanuit andere erkenningsre-
gelingen weten we dat hier sowieso een 
half jaar tijd voor nodig is. Ten tweede is 
het nog onderwerp van gesprek om te 
kijken of we een splitsing maken tussen 
vakbekwaamheidseisen en verplichte 
examens. Je kunt je goed voorstellen 
dat een installateur niet aan alle eisen 
hoeft te voldoen. Omdat een installateur 
veelal in meermansploegen werkt, ver-
vult hij specifi eke activiteiten; bijvoor-
beeld alleen werkzaamheden op het 
dak of werkzaamheden in de meterkast. 
Logischerwijs zit er een fl ink verschil 
aan de eisen die aan deze verschillende 
werkzaamheden gesteld worden.’
En de geruchten in de wandelgangen 
dat alle installateurs die in het verleden 
geen opleiding elektrotechniek hebben 
gevolg nu enkele tientallen lesdagen 
opgelegd zullen krijgen? ‘Men hoeft 
niet bang te zijn; het gaat over elektro-
techniek en in dit geval het aantoonbaar 
maken van competentie die men altijd al 
had moeten hebben.’ 
Als het aan Van Ophem ligt, volgen 
zoveel mogelijk monteurs een opleiding 
en leggen zij een examen af. ‘Je wilt 
niet naar een situatie waarbij er instal-
latiebedrijven zijn met 40 monteurs 
waarvan enkel degene die verantwoor-
delijk is voor de eindcontrole over de 
kennis en kunde beschikt. Los van het 
feit dat die ene persoon nooit gelijktij-
dig de kwaliteit van het installatiewerk 
kan controleren op alle locaties waar 40 
monteurs aan het werk zijn, is het veel 
beter als alle monteurs gediplomeerd 
zijn. Dat biedt een veel grotere garan-
tie dat alle installaties in 1 keer goed 
aangelegd worden. Vanuit kwaliteits-
oogpunt leert de praktijk dat er bij de 
aanleg van zonnepanelen nog altijd veel 
fouten worden gemaakt die achteraf 
hersteld moeten worden. Vergelijk het 
maar met de bouw van een nieuw-
bouwwoning. Als het aantal gebreken 
op de opleverlijst verlaagd wordt, be-
spaart dat al gauw 10 tot 15 procent op 
de kosten van het installatiewerk.’ 

Tweede Kamer wil goede 
installatiekwaliteit afdwingen
Daags voor het kerstreces nam de 
Tweede Kamer een motie aan waarin 
een oproep wordt gedaan voor een 
betere kwaliteitsborging voor instal-
lateurs van warmtepompen en zon-
nepanelen. De motie werd geïnitieerd 
door GroenLinks – enkel de PVV, 
Forum voor Democratie en de fractie 
Van Haga stemden tegen – en roept 
de regering op in overleg te gaan 
met brancheorganisaties waaronder 
Holland Solar en Techniek Nederland. 
Navraag van de redactie van Solar 
Magazine leert dat de 2 brancheorga-
nisaties nog niet door de minister of 
zijn ministerie benaderd zijn.  

Nieuwe wet ‘Kwaliteitsborging voor het Bouwen’ 
per 1 januari 2021 van kracht
Het kabinet voert per 1 januari 2021 met de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen 
(Wkb) een nieuw stelsel van kwaliteitsborging in. Het stelsel treedt stapsgewijs in 
werking en geldt eerst voor bouwwerken in de laagste risicoklasse zoals eengezins-
woningen en eenvoudige bedrijfspanden. Leidt dit tot een hogere bouwkwaliteit, dan 
volgen de risicoklassen gemiddeld en hoog. Voor de beeldvorming: van de werken valt 
rond de 80 procent in de klasse laag risico, 18 procent in de klasse gemiddeld risico en 
2 procent in de klasse hoog risico. 

Met de Wkb wordt de consument beter beschermd. Er komt een kwaliteitscontroleur 
die het bouwplan toetst op risico’s en op de bouwplaats controleert of het werk aan 
alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet.  Bouwers worden meer aansprakelijk voor 
de kwaliteit van hun bouwwerken. Consumenten krijgen een betere bescherming als na 
oplevering van een bouwwerk gebreken worden ontdekt. Dat komt door het aanscher-
pen van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer.

De gemeente en de onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitscontroleur spelen 
tijdens en bij oplevering van een bouwproject de volgende rol:

1. Kwaliteitscontrole direct bij bouwplan: de kwaliteitscontroleur checkt het bouwplan 
op technische eisen, de gemeente verleent vergunning voor de bouw en de kwali-
teitscontroleur checkt het bouwplan op technische eisen.

2. Kwaliteitscontrole bij start bouw: de kwaliteitscontroleur checkt de wapening en het 
storten van de fundering en de aannemer is verantwoordelijk.

3. Kwaliteitscontrole tijdens de bouw: de kwaliteitscontroleur checkt onder andere de 
constructie van de muren en de vloeren, de ventilatie, de energiezuinigheid en de isolatie. 

4. Oplevering dossier naar gemeente: de kwaliteitscontroleur draagt het dossier over-
aan de gemeente en de gemeente stemt in met ingebruikname.

InstallQ-directeur Wil van Ophem over de gevolgen: ‘InstallQ is al enige jaren bezig met 
de voorbereiding op deze wet. We hebben een uniform model gereed met algemene 
teksten. We maken nu per vakgebied en regeling een vertaalslag naar de technische 
eisen. Erkenningsregelingen zijn hier een voorbeeld van. Cruciaal bij deze wet is het 
aantoonbaar maken van je werk en de kwaliteit daarvan. De nadruk ligt op het gebouw-
dossier. Daarin is installatiewerk een relatief klein onderdeel. Je behoort als installatie-
bedrijf je eigen projectdossiers op orde te hebben. Met een erkenning of certificering 
van InstallQ zit je al op de goede weg. Is je installatiebedrijf gecertificeerd en werk je 
in het lage-risicogebied, dan is je kwaliteit binnen de bestaande regelingen in feite al 
voldoende geborgd. Dit geldt in vergelijkbare mate voor erkende bedrijven.’ 
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info@oosterberg.nl

0522 82 09 93
info@hadec.nl

 0497 55 53 62
info@aliusenergy.nl

 088 099 500
info@wasco.nl

Distributeurs:

088 500 7000
duurzaam@rexel.nl

+ 32 (0) 4824848
solar@rexel.be

DMEGC Solar is onderdeel van de Hengdian Group
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Grootste zonnedak

Vattenfall heeft in de haven van Amsterdam het grootste zonnedak 
van de hoofdstad opgeleverd: bijna 17.000 zonnepanelen op 2 
loodsen. De zonnedaken zijn eigendom van Merin, eigenaar en ver-
huurder van bedrijfsruimten in Nederland. Het kleine dak is 15.000 
vierkante meter en het gebouw wordt gehuurd door Neelevat; het 
grote is 30.000 vierkante meter en de huurder TMA Logistics.

Drijvend zonnepark

GroenLeven meldt dat de bouw van het drijvende zonnepark op de 
Bomhofsplas in Zwolle in volle gang is. Het zonnepark telt straks 
72.000 zonnepanelen en een vermogen van 27,3 megawattpiek. 
Daarmee is dit park volgens het bedrijf het grootste drijvende 
zonnepark buiten China. De stroom wordt via de lokale coöperatie 
BlauwvingerEnergie aan Zwolse huishoudens en bedrijven geleverd. 

Zonnecarport

ENGIE heeft de zonnecarport op de Achmea Campus Apeldoorn 
opgeleverd en 1 megawattpiek zonnepanelen geplaatst. Achmea 
beschikte op deze kantoorplaats al over 600 zonnepanelen. Voor de 
carport zijn 3.200 zonnepanelen geplaatst en 30 laadpunten voor 
elektrische auto’s gerealiseerd. Er is samengewerkt met NBArchi-
tecten, staalbouwer Moeskops en Van Boekel Infra.
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Nederlandse zonne-energiesector laat doos van Pandora gesloten:

‘De producent van morgen 
betaalt de recyclingkosten 

voor de producent van gisteren’
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Fabrikanten en importeurs die elektri-
sche en elektronische apparatuur op 
de markt brengen in elk land van de 
Europese Unie, zijn verantwoordelijk voor 
de inzameling en verwerking – inclusief 
de fi nanciering – van deze producten als 
ze worden afgedankt. Zij moeten daarom 
conform de Europese richtlijn Afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur 
(AEEA, red. ook bekend als de waste 
electrical and electronic equipment 
(WEEE-)richtlijn) een inzamelsysteem 
opzetten dat het voor de kopers mogelijk 
maakt om de afgedankte apparatuur in te 
leveren voor inzameling en verwerking.

Ongelijk resultaat
Waar Europa met grote regelmaat kiest 
voor een verordening, is bij elektrische 
en elektronische apparatuur – ook wel 
e-waste genoemd – het oog gevallen op 
een richtlijn. In tegenstelling tot de ver-
ordening dient een richtlijn eerst door de 
lidstaten te worden omgezet in nationale 

Fabrikanten, importeurs en groothandels die in Nederland zonnepanelen voor de eerste 
keer op de markt brengen, moeten volgens de wet ook zorgen voor de inzameling, recycling 
en de fi nanciering hiervan. Wie in het recyclingdossier duikt, komt al snel tot de conclusie 
dat de Nederlandse overheid de zonne-energiesector in staat heeft gesteld om zijn eigen 
doos van Pandora te creëren. Waar Nederland vroeger een verwijderingsbijdrage kende 

voor elektronische apparaten, is er vandaag de dag sprake van een omslagsysteem waarbij 
de recyclingkosten pas gefi nancierd worden als de inzameling en verwerking daadwerkelijk 

plaatsvinden. En dat brengt grote risico’s met zich mee…

wetgeving. Omdat een verordening niet 
door de lidstaten mag worden getrans-
formeerd in nationale wetgeving, leidt 
een verordening in alle lidstaten van de 
Unie per defi nitie tot een gelijk resultaat. 
Doordat de AEEA slechts een richtlijn is, 
leidt dit dus tot een ongelijk resultaat.
Een verordening is namelijk bindend en 
geldt dus voor de gehele Europese Unie 
en zij moet letterlijk worden overgeno-
men. Iedere lidstaat is dan ook verplicht 
de verordening op dezelfde manier te 
implementeren en uit te voeren. 

Grote verschillen
Jan Clyncke draait als managing 
director van het in Brussel gevestigde 
PV CYCLE al meer dan 10 jaar mee in 
de Europese zonne-energiemarkt. De 
organisatie werd in 2007 opgericht en 
sindsdien heeft Clyncke aan den lijve 
ondervonden dat de Europese Unie 
toch beter had kunnen kiezen voor een 
verordening in plaats van een richtlijn. 

‘In alle Europese landen waar wij actief 
zijn, is een ander systeem opgezet. Dat 
leidt ondanks dat de basiswetgeving 
hetzelfde is tot grote verschillen bij de 
wijze van inzameling, maar meer nog bij 
de gekozen fi nancieringsconstructie van 
de recyclingsopgave.’
‘In België zijn wij het enige terugna-
mesysteem voor zonnepanelen en 
aanverwante pv-producten dat wordt 
gesteund door de nationale overheid’, 
vervolgt Clyncke het gesprek. ‘En dat 
geldt ook voor een aantal andere Eu-
ropese landen. In Nederland is er zoals 
bekend een situatie waarbij er in totaal 
3 producentencollectieven zijn.’
   
3 producentencollectieven
Naast PV CYCLE zijn dat de Stichting 
Zonne-energie Recycling Nederland – en 
haar zusje Solar Authorized Representa-
tive (SAR) voor buitenlandse deelnemers 
– en Weee Nederland. Het feit dat er 3 
collectieven zijn, is volgens Clyncke  

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

ONTMOET DE NIEUWE HELDEN!
/ De Fronius GEN24 PLUS - De veelzijdige hybride inverter met geïntegreerde noodstroom.

/ De Fronius TAURO - De robuuste commerciële inverter voor het hoogste rendement.

Ga naar www.fronius.com/gen24plus-nl of 
www.fronius.com/tauro-nl voor meer informatie!
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inherent aan de Nederlandse cultuur. 
‘De overheid wil in Nederland de markt 
traditiegetrouw niet te veel reguleren 
en geeft het bedrijfsleven liever eigen 
verantwoordelijkheden. Dat is ook het 
geval bij de nationale implementatie 
van de AEEA-richtlijn in Nederland. In 
België en Frankrijk is er gekozen voor een 
milieubijdrage bij de aankoop van een 
elektronisch apparaat. De kosten van de 
recycling worden door deze verwijde-
ringsbijdrage al direct bij de aankoop van 
het apparaat gedekt, of het nu een televi-
sie, koelkast, omvormer of zonnepaneel 
is. De eindgebruiker – consument of on-
dernemer – kan zich zo bij het einde van 
de levensduur gratis van de omvormer of 
het zonnepaneel ontdoen. Zo werd voor 
de recycling van zonnepanelen afgelopen 
kalenderjaar in Frankrijk bij ieder verkocht 
mono- of polykristallijn siliciumzonnepa-
neel (red. 10 tot 20 kilogram) 58 eurocent 
betaald. Nederland heeft echter de keuze 
gemaakt om de recyclingkosten voor 
aangeschafte elektrische en elektroni-
sche apparatuur – en dus ook zonnepa-
nelen en omvormers – te fi nancieren in 
het jaar dat de recycling plaatsvindt. Die 
fi nanciering vindt plaats via de producen-
tencollectieven. De Nederlandse zonne-
energiesector schuift daarmee een grote 
kostenpost voor zich uit.’

Van verwijderings- naar recyclingsbijdrage
Om de problematiek te begrijpen, moet 
men terug naar het kalenderjaar 2014. In 
dat jaar verving de huidige AEEA-richt-
lijn de oude Regeling beheer elektri-
sche en elektronische apparatuur. Voor 
groot witgoed zoals wasmachines en 
koelkasten werd daarmee de verwijde-
ringsbijdrage afgeschaft. Producenten 
van apparaten betalen sindsdien een 
‘recyclingbijdrage’ om de recycling van 

een apparaat te bekostigen. Die bij-
drage is voor consumenten echter niet 
langer zichtbaar op het prijskaartje in de 
winkel, omdat deze door de producen-
ten is verrekend in de verkoopprijs.
De recyclingbijdrage is dus al in de prijs 
verrekend. De bijdrage komt niet boven 
op de aankoopprijs. Ook staat het be-
drag daardoor niet langer apart vermeld 
op de bon of factuur. Bij de verwijde-
ringsbijdrage was dat wel zo. Maar hoe 
weet de Nederlandse overheid dan zeker 
dat de zonne-energiesector over 30 jaar 
de kosten kan dragen om te zijner tijd 
afgedankte zonnepanelen te recyclen? 

Verweesde zonnepanelen
‘De bijdrage die producenten betalen is 

een-op-een gerelateerd aan het inzame-
lingsvolume’, stelt Reint Sekhuis. Hij is 
oprichter en directeur van Weee Neder-
land; een collectief terugnamesysteem 
dat zorgdraagt voor inname en recycling 
van alle soorten e-waste. ‘De bijdrage 
bestaat namelijk uit 2 componenten: de 
administratieve kosten en de daadwer-
kelijke recyclingkosten. Voor deze laatste 
post brengen we jaarlijks de inzamel- en 
verwerkingskosten in kaart en slaan die 
op deze manier per product om. Door 
dit omslagstelsel nemen de kosten voor 
solar producenten jaarlijks toe, omdat de 
hoeveelheid ingezamelde zonnepanelen 
immers alleen maar zal groeien. De pro-
ducent van morgen betaalt dus de kosten 
van de producent van gisteren. Je kunt 
de vraag stellen of dit voor zonnepanelen 
een juist systeem is, maar dat is iets wat 
het ministerie moet beslissen.’ 
Ieder weldenkend mens die de ontwik-
kelingen in andere Europese zonne-ener-
giemarkten heeft gevolgd, kan volgens 
Sekhuis concluderen dat het niet een heel 
stabiele markt is. ‘Je kunt in deze sector 
niet 20 of 30 jaar vooruitkijken. In de prak-
tijk betekent dit dat we als 3 gezamenlijke 
inzamelcollectieven ook zonnepanelen te-
rug zullen moeten nemen van producen-
ten die niet bij een van onze organisaties 
zijn aangesloten. De lasten worden voor 
deze verweesde zonnepanelen – waarvan 
de herkomst niet te achterhalen is, of de 
fabrikant failliet is – door de inzamelcol-

lectieven en dus de wel geregistreerde 
marktpartijen gedragen.’

Slechte nieuws
‘Ik heb in 2014 de Nederlandse overheid 
gewaarschuwd’, stelt Clyncke. ‘Men zei 
tegen mij: “u bent de boodschapper van 
het slechte nieuws”. Want ook in Ne-
derland moeten de tientallen miljoenen 
zonnepanelen die nu worden geïnstal-
leerd verplicht worden gerecycled. En dat 
slechte nieuws wordt nu uitgesteld, maar 
ooit komt die dag. Als de zonne-ener-
giesector morgen niets meer verkoopt, 
wordt de recycling ook niet gefi nancierd 
en zal de overheid de belastingbetaler 
voor de kosten moeten laten opdraaien.’
Overigens onderschrijft ook Jan-Willem 
Jehee van de stichting Zonne-energie 
Recycling Nederland (ZRN) dat er gevaar 
schuilt in de wijze waarop de huidige 

Inzamelcollectief Aantal aangesloten zonne-energiebedrijven in Nederland
PV CYCLE* 39 bedrijven

Stichting ZRN 74 bedrijven

WEEE Nederland** 75 bedrijven

* PV CYCLE telt in België 205 leden
** WEEE Nederland telt verdeeld over alle sectoren waarin het actief is 724 leden

De inzamelcollectieven in cijfers

Wie heeft een inzamelingsplicht?
Alle bedrijven die volgens de AEEA-richtlijn worden aangemerkt als producent – ongeacht 
of het bedrijf een fabrikant, groothandel of importeur is – hebben een inzamelingsplicht.

Er zijn in de richtlijn 4 redenen opgenomen waarom deze bedrijven als ‘producent’ aange-
merkt kunnen worden. Een producent is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die:
• is gevestigd in Nederland en onder zijn eigen naam of merk elektrische en elektroni-

sche apparatuur vervaardigt, of elektrische en elektronische apparatuur laat ontwer-
pen of vervaardigen die hij onder zijn naam of merk in Nederland verhandelt;

• is gevestigd in Nederland en in Nederland onder zijn eigen naam of handelsmerk 
apparatuur wederverkoopt die door andere leveranciers is geproduceerd waarbij de 
wederverkoper niet als producent wordt aangemerkt wanneer het merkteken van de 
producent op het apparaat zichtbaar is;

• is gevestigd in Nederland en beroepsmatig elektrische en elektronische apparatuur 
uit een derde land of een andere lidstaat van de Europese Unie invoert en het in 
Nederland in de handel brengt, of;

• via verkoop op afstand elektrische en elektronische apparatuur rechtstreeks 
verkoopt aan particuliere huishoudens of aan andere gebruikers dan particuliere 
huishoudens in Nederland, en is gevestigd in een ander land dan Nederland.

Het Nationale (W)EEE Register
In Nederland moeten producenten, verwerkers, webshops, importeurs en exporteurs van 
elektrische en elektronische apparatuur zich inschrijven bij het Nationaal (W)EEE Regis-
ter. Zij moeten jaarlijks rapporteren aan dit register.Hiertoe zijn bij het Nationale (W)EEE 
Register alle collectieve inzamelsystemen geregistreerd. Ook PV CYCLE, stichting ZRN 
en WEEE Nederland zijn aangemeld bij het register, maar bijvoorbeeld ook de stichting 
Lightrec voor verlichting en de stichting Witgoed voor elektrische apparaten.

Bedrijven die zich niet willen aansluiten bij een van de bovenstaande inzamelcollectie-
ven – en dus zelf de registratie en inzameling moeten verzorgen van het door hen op de 
markt gezette volume vanwege de verplichtingen uit de WEEE-Richtlijn – moeten zich 
registreren bij het Nationale (W)EEE-register. De inzamelcollectieven en de individueel 
geregistreerde producenten dragen de kosten voor het register. Voor bedrijven die niet 
aangesloten zijn bij een collectief maar zich individueel registreren, bedragen de kosten 
voor het register maximaal 200 euro per jaar. 

GLAS         ALUMINIUM      PLASTIC   METALEN EN 
                                           HALFGELEIDERS

Gemiddelde samenstelling van 
een kristallijn siliciumzonnepaneel

‘30 procent van de bij de 
inspectie bekende bedrijven 
voldeed niet aan de richtlijn’

fi nanciering van de recycling is ingericht. 
‘Het omslagsysteem is stabiel zolang 
er een markt is voor de verkoop van 
zonnepanelen. Nu is het een relatief 
goedkoop systeem, omdat er nog weinig 
afval is. Maar dit gaat veranderen als de 
afvalstroom op gang komt. Het wordt 
dan heel lastig om te borgen dat ieder-
een zijn eerlijke deel betaalt. Tegelijkertijd 
is het omslagsysteem het enig haalbare 
systeem in een markt waarin nog té veel 
producenten de wet ontduiken.’
Wat dat betreft kan Nederland volgens 
Clyncke leren van de zuiderburen. Waar 
België zijn zaakjes met het oog op de 
toekomst goed geregeld heeft via een 
‘spaarpot’, is dat in Nederland niet het 
geval. ‘Ik mis daarbij ook de afstemming 
tussen de beleidsmakers en de Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT). Zij lijken 
van 2 totaal andere werelden te komen. 

De een woont op de maan en de ander 
op mars. Het gebrek aan visie en beleid 
werkt freeriders in de hand. Een jonge 
industrie – en dat is de zonne-energie-
sector – kan de verantwoordelijkheid niet 
alleen dragen.’ 

25 bedrijven niet geregistreerd
De door Clyncke genoemde ILT is in 
Nederland verantwoordelijk voor het 
opsporen van freeriders. Gevraagd naar 
hoe groot het probleem met de freeri-
ders is, laat de ILT het volgende weten: 
‘We hebben in de periode 2018-2019 
circa 80 controles uitgevoerd op de 
registratieverplichting die producenten of 
importeurs hebben voor het op de markt 
brengen van elektrische en elektronische 
apparaten. Dit gebeurde op basis van 
openbare databronnen waaruit de ILT 
kon nagaan welke partijen zich bezig-
houden met de productie, dan wel im-
port van zonnepanelen. Tijdens de con-
troles bleek dat een groot deel van deze 
bedrijven geen producent of importeur 
was, maar hun zonnepanelen bij andere 
bedrijven in Nederland afnam. De ILT 
heeft vervolgens ook de toeleveranciers 
gecontroleerd op het voldoen aan de 
registratieverplichting voor producenten. 
Uiteindelijk bleken 25 van de 80 geïn-
specteerde bedrijven niet geregistreerd. 
We hebben deze partijen een waarschu-
wing gegeven. Dit heeft ertoe geleid dat 
alle niet-geregistreerde bedrijven zich nu 
inmiddels allemaal hebben geregistreerd 
bij het Nationaal (W)EEE Register, al dan 
niet via een van de collectieven.’

Grootste collectief
‘Natuurlijk zijn er meer dan 80 bedrijven 
die als “producent” aangemerkt worden 
volgens de AEEA-richtlijn’, stelt Jehee. 
‘Voor een organisatie als de ILT zijn 
freeriders heel lastig op te sporen en 
te controleren. Wij kunnen als stichting 
ZRN enkel onze bijdrage leveren door 
marktpartijen te informeren over verplich-
tingen die ze hebben. Als wij bijvoorbeeld 
een tenderdocument tegenkomen waarin 
niets over compliance gezegd wordt, dan 
nemen wij contact op met het betreff en-
de adviesbureau om compliance alsnog 
als tender-eis te laten opnemen. Ons 
inziens is het daarom ook raar dat via de 
Stimuleringsregeling Duurzame Energie 
(SDE+) de perverse prikkel van prijs wordt 
gegeven, zónder dat compliance afge-
dwongen wordt. Ook worden er zonne-
parken gebouwd waarbij de vergunnings-
verlening niet wordt gecontroleerd of   
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Volume in Nederland 2015 2016 2017 2018
Zonnepanelen op 
de markt gebracht

27.586 ton 34.099 ton 64.383 ton 96.285 ton

Ingezamelde 
zonnepanelen

- 100 ton 
(0,29 procent)

90 ton
(0,14 procent)

132 ton 
(0,14 procent)

0 procent inzameling
Uit cijfers van het Nationaal WEEE-register blijkt dat het inzamelingspercentage van 
zonnepanelen minder dan 1 procent bedraagt ten opzichte van het op de markt gezette 
volume. Afgerond bedraagt het zelfs 0 procent, terwijl dit gemiddeld voor alle elektroni-
sche apparaten met een inzamelplicht op 55 procent ligt. Telt men zonnepanelen mee, 
dan daalt het inzamelingsgemiddelde naar 49 procent. Daarbij wordt voor 95 procent 
van de ingezamelde materialen een nuttige toepassing gevonden. Slechts 5 procent 
wordt daarmee echt bestempeld als ‘afval’.

aan de wet wordt voldaan. Dit betekent 
dat de deelnemers aan onze stichting 
moeten concurreren met freeriders.’ 
Overigens heeft stichting ZRN net als an-
dere collectieven voor consumenten de 
mogelijkheid gecreëerd om afgedankte 
zonnepanelen en omvormers kosteloos 
in te leveren. Jehee: ‘Particulieren kunnen 
de defecte zonnepanelen gratis inleveren 
bij hun installateur, die deze vervolgens 
via hun groothandel via ons laat verwer-
ken. Voor zakelijk aangeschafte zonnepa-
nelen moet de klant kunnen aantonen dat 
de afgeschreven producten via een van 
de ZRN-deelnemers zijn gekocht. 
Als dat het geval is, kan men deze 
gratis bij een van de inzamelpunten 
inleveren. Een bedrijf dat afgedankte 
zonnepanelen die niet afkomstig zijn 
van een van onze deelnemers achteraf 
wil inleveren, moet naar (het collectief 
van) zijn “producent” gaan. Bij ons kan 
hij het ook kwijt, maar dan ontvangt hij 
hiervoor gewoon een factuur. Het kan 
immers niet zo zijn dat onze leden voor 
freeriders moeten opdraaien.’

Aantal freeriders onbekend
‘Het is overigens zeer moeilijk om in te 
schatten hoeveel freeriders er zijn’, ver-
volgt Jehee. ‘Mijns inziens is het vooral 
relevant dat ze het speelveld verstoren, 
waardoor moeilijkheden ontstaan. Als 
stichting die mede met hulp van bran-
chevereniging Holland Solar is geïniti-
eerd, zet ZRN zich in voor een eerlijke, 
zo kosteneff ectief mogelijke registratie 
en inzameling. Om het gehele proces 
te organiseren, heb je centrale regie 
nodig. Het momentum om dat te initië-
ren, is nu, want de inzamelingskosten 
zijn nog relatief laag daar er weinig 
afval is. Als je pas over 20 jaar een ge-
lijk speelveld gaat proberen te creëren, 

zullen de kosten onredelijk hoog zijn.’
‘Wij denken overigens dat het aantal 
freeriders wel meevalt’, stelt Sekhuis. 
‘Dat komt deels doordat een aantal 
grotere producenten van zonnepanelen 
zich rechtstreeks bij ons heeft geregis-
treerd. Zij dragen de fi nanciële verant-
woordelijkheid voor de zonnepanelen 
die hun klanten op de markt brengen. 
De groothandels en distributeurs van 
deze merken melden zich bij ons op 
verzoek van de fabrikanten om dubbel-
telling te voorkomen.’ 
Volgens Sekhuis wordt deze werkwijze 
op veel plaatsen in Europa gehanteerd. 
‘Kijk bijvoorbeeld maar naar de elektri-
sche fi ets. Als een buitenlandse fabrikant 
zich niet rechtstreeks zou registreren, 
zou dit betekenen dat 2.200 Nederlandse 
fi etsenwinkels die het merk in hun assor-
timent hebben zich individueel moeten 
registreren als producent. Dat leidt 
logischerwijs tot onnodig hoge kosten. 
Bovendien werkt het individueel laten re-
gistreren van al deze vertegenwoordigers 
juist het freeridersprobleem in de hand.’

OPEN
Nieuwkomer in het recyclingdossier is 
de stichting Organisatie Producenten-
verantwoordelijkheid E-waste Neder-
land (OPEN). Voor dit initiatief heeft 
de stichting ZRN samen met andere 
producentenorganisaties van witgoed, 
consumentenelektronica, verlichting, 
gereedschappen en ICT de handen 
ineengeslagen. Stichting OPEN gaat de 
verplichtingen rondom recycling van alle 
elektrische apparaten coördineren. De 
producenten die hun verantwoordelijk-
heid voor het behalen van de inzamel-
doelstelling van e-waste overdragen 
aan stichting OPEN, dragen naar rato 
van hun activiteiten bij aan de kosten. 

De stichting gaat bij het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat een Alge-
meen Verbindend Verklaring (AVV) aan-
vragen die alle producenten verplicht 
om hun bijdrage te betalen.

Regie
De komst van de stichting OPEN wordt 
overigens niet door iedereen met open ar-
men ontvangen. Zo is Weee Nederland er 
een fel tegenstander van. Sekhuis: ‘Mijns 
inziens is het een poging om andere 
producentencollectieven uit de markt te 
drukken. Weee Nederland heeft markt-
breed – dus in alle soorten producten – 
een marktaandeel van 30 procent. Als de 
stichting OPEN een AVV krijgt, ga je terug 
naar een inzamelmonopolie met 1 organi-
satie die alles gaat regelen. Wij zullen dan 
ook in verweer gegaan, want we geloven 
niet dat een AVV volgens het Europees 
mededingingsrecht toegestaan is.’
Volgens Jehee – die met de stichting 
ZRN dus nauw betrokken was bij de 
oprichting van de stichting OPEN – is 
oneerlijke concurrentie niet aan de 
orde. ‘Waar het om draait, is dat de 
wetgeving voor iedereen op dezelfde 
manier geïnterpreteerd wordt, én dat 
iedereen volgens het principe van het 
gelijke speelveld verplicht is eerlijk mee 
te betalen aan de kosten van recycling. 
Dat is de centrale regie die nodig is en 
waar wij het steeds over hebben. Met de 
AVV defi nieer je die regierol en daarna 
ga je verschillende zaken op de markt 
inkopen.’ Daarmee is het volgens Jehee 
ook mogelijk dat stichting OPEN de 
uitvoeringsactiviteiten gaat inkopen bij 
PV CYCLE of Weee Nederland. ‘Het gaat 
puur om het nemen van de regie. Voor 
de overige zaken komt er een inkoopor-
ganisatie die de markt laat concurreren. 
Wie de inzameling en recycling dan het 
meest effi  ciënt organiseert, mag het werk 
vervolgens uitvoeren.’

‘Het is te vroeg om in te schatten wat de 
recycling van zonnepanelen op de lange 
termijn gaat kosten’, besluit Clyncke. ‘De 
grote vraag is wanneer het afval vrijkomt 
en in welke hoeveelheden. De kosten 
voor het afvoeren van 20 megawattpiek 
zonnepanelen van een groot zonnepark 
zullen relatief meevallen, omdat je met-
een 2 vrachtwagens kunt sturen die de 
zonnepanelen naar de verwerker vervoe-
ren. Want ook de afvalsector zit logisch in 
elkaar: volume maakt dat je koning bent. 
Of je 100 of 20.000 ton laat recyclen; de 
prijs per ton is totaal anders.’

3 FASE RESIDENTIEEL 
HUAWEI Solar
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• 2 MPP-trackers

• Hoge efficiency 98.6%
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• Ultracompact en efficiënt design
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• Binnen no-time in bedrijf
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SunChip Projects ontwikkelt systemen 
op basis van innovatieve elektronica. 
De focus ligt daarbij op het toepassen 
van zonne-energie in de gebouwde 
omgeving; in het SUNCHIP-project gaat 
het om het daksysteem SUNbqt voor 
de agrarische markt. Daarbij kiest het 
expliciet voor een integrale benadering, 
bijvoorbeeld uit het oogpunt van maxi-
male energie-inpassing op het elektrici-
teitsnet. Die integrale blik impliceert het 
belang van samenwerking met keten-
partners. Die schuwt het bedrijf dan ook 
niet. Zo heeft het de afgelopen jaren 
al samengewerkt in diverse projecten 
met de huidige consortiumpartners, 
om stappen te zetten naar het schep-
pen van de randvoorwaarden voor de 
SUNbqt-totaaloplossing.

Van kiloknallers naar een systeembenadering

Sunchip gaat productieproces pv-dakplaten 
voor agrarische daken realiseren en opschalen
Het ontwikkelproject SUNCHIP kreeg onlangs 2 miljoen euro subsidie toegekend van 
OP Oost. Daarmee kan een consortium van bedrijven de stap naar realisatie zetten van het 
productieproces van pv-dakplaten. Het product SUNbqt wordt specifi ek ontwikkeld voor 
het vervangen van agrarische asbestdaken. Gezien het hoge rendement en ontwerpvrijheid 
die het biedt, kunnen ook kleine stallen op een rendabele wijze van zonne-energiesystemen 
worden voorzien. Daarmee is het uniek in zijn soort.

Integrale aanpak
‘Wij werken al jaren aan het op een-
voudige en slimme wijze integreren van 
bouwmaterialen en zonnestroom’, aldus 
directeur Marc Peters. ‘Ik startte in 2017 
met een zoektocht naar waar nu exact 
de marktkansen voor ons liggen. Die 
leidde me al snel naar de agrarische 
sector. Het beleggen van daken van 
stallen met zonne-energiesystemen is 
een enorme markt. De toegevoegde 
waarde vanuit het oogpunt van verduur-
zaming is groot, zeker als het gepaard 
gaat met het saneren van asbestdaken. 
Overheden hechten ook veel waarde 
aan die integrale aanpak. Maar het pro-
bleem is dat projectontwikkelaars zich 
focussen op daken vanaf 2.000 vier-
kante meter, terwijl het merendeel van 

de agrarische gebouwen kleiner is. Hun 
gezamenlijke oppervlak overtreft boven-
dien dat van die grote daken. Daar ligt 
een kans om met onze technologie een 
verschil te maken door het bieden van 
rendabele oplossingen.’

Enorme zonnevlakten
In 2018 kreeg SunChip Projects de 
opdracht van de Europese Commissie 
om onderzoek te doen naar mogelijke 
businesscases voor pv op kleinere 
agrarische daken. Daarbij stond niet al-
leen technologieontwikkeling centraal.
Peters: ‘We stelden tevens de vraag 
welke waarde die heeft uit het pers-
pectief van inpassing in het energie-
systeem van morgen. Die kwestie raakt 
aan de kern van ons bestaansrecht.   
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Het is mooi dat er in Nederland enorme 
zonnevlakten verrijzen met piekcapacitei-
ten tot over de 100 megawattpiek. Als de 
direct omliggende verbruikers daar ech-
ter maar een beetje van verbruiken, kun 
je je afvragen wat de logica daarvan is. 
Om de energietransitie te versnellen is er 
een balans tussen kwaliteit en kwantiteit 
nodig. Vanuit deze overtuiging geloven 
wij dat energie opwekken daar waar 
die wordt verbruikt van groot belang 
is. Het areaal kleine agrarische daken 
kan daarbij een waardevolle drager van 
pv-systemen zijn, maar je komt er niet uit 
door het leggen van de zonnepanelen en 
elektronica die nu op de markt zijn. We 
moeten wat dit marktsegment betreft van 
kiloknallers naar een systeembenadering, 
met innovatieve nieuwe producten.’

Risicoloos
Wie de dakplaten SUNbqt straks van 
voren bekijkt, ziet dat de pv-modules 
volledig zijn geïntegreerd in de dak-
plaat. Draai je ze om, dan besef je dat 
het om een geheel nieuwe ontwikkeling 
gaat. ‘Wij willen het slimmer, veiliger en 
eenvoudiger doen’, aldus Peters. ‘Naast 
het optimaliseren van rendement is 
veiligheid daarbij een belangrijk thema. 
De omstandigheden in agrarische 
gebouwen zijn vaak uitdagend, bijvoor-
beeld als gevolg van stof en de uitstoot 
van ammoniak. Je wilt je verzekeren 
van een installatie die 30 jaar risicoloos 
meegaat. Wij realiseren een product dat 

aan die specifi caties zal voldoen.’
‘Wat we feitelijk nieuw doen is een 
60-cels monokristallijn siliciummodule 
nemen en deze vanaf 3 zonnecellen 
met behulp van elektronica opdelen in 
een veelheid aan celclustervarianten. 
Bijvoorbeeld 10 bij 6, 20 bij 3 of 4 bij 
15 zonnecellen. Daarmee beschik-
ken we over bouwblokken waarmee 
we dakelementen kunnen maken van 
ieder gewenst formaat, waarmee we 
met behulp van een draadloze intercon-
nectie ieder dak slim kunnen bedekken. 
Denk aan het combineren van relevante 
functies als lichtplaten, zonnestroom, 
niet-actieve platen et cetera.’
Voordelen voor het SUNbqt-dakelement 
zijn schaduw en vuilongevoeligheid, 
signifi cant verbeterde jaaropbrengst, 
langere standtijd met minstens 25 jaar 
levensduur, superieure brandveiligheid 
en dus betere verzekerbaarheid, groot 
installatiegemak waardoor er lagere 
installatie- en onderhoudskosten zijn 
en ontwerpvrijheid. Peters: ‘Onder de 
streep hebben we het bij onze oplos-
sing over een effi  ciëntere systeemtech-
nologie dan op dit moment gangbaar is 
in de zonne-energiesector.’

Opschaling productie
Vorig jaar bereikte SunChip Projects 
een fundamentele doorbraak. De kosten 
voor het pv-systeem dook signifi cant 
onder de kritische grens die het zichzelf 
had gesteld om van een marktwaar-

dige technologie te spreken. Het bedrijf 
sloeg de handen ineen met ontwikkel-
partners PIP Capital, Aberzon Mechat-
ronics, Stanstechniek Gaanderen en 
Dynteq. Peters: ‘Binnen dit consortium 
gaan we – met behulp van 2 miljoen 
euro subsidie van OP Oost en nog eens 
hetzelfde bedrag uit eigen zak – een 
aantal essentiële stappen zetten. Al-
lereerst gaat het daarbij om het optui-
gen van een fabriek waar we kunnen 
werken aan het schaalbaar maken van 
het productieproces dat we voor ogen 
hebben. Gelijktijdig werken we aan het 
doorontwikkelen van de elektronica en 
de toepassing binnen modules. Ver-
volgens zullen we onze oplossingen 
demonstreren binnen een aantal pilots. 
Dat moet in 2021 gebeuren. Daarna kan 
massa worden gerealiseerd. Ik geloof in 
een grote toekomst voor ons product, 
ook gezien het feit dat we al van heel 
wat onderzoekers en marktpartijen te 
horen kregen dat we een veelbelovende 
weg bewandelen. Dat wil echter niet 
zeggen dat de rol die Sunchip Projects op 
termijn wil spelen al vastligt. Er zijn al heel 
veel ontwikkelaars en installatiebedrijven. 
Ik zie ons nog niet zo snel rechtstreeks 
projecten verkopen of met busjes vol 
monteurs op pad gaan. Een toekomst als 
original equipment manufacturer (oem) 
ligt meer voor de hand, of die van pure 
technologieontwikkelaar. Onze kennis is 
immers in meer segmenten in de zonne-
energiemarkt toe te passen.’
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Solarfields en Rooftop Energy over toegevoegde waarde pv-carports:

‘Eigenaren parkeerplaatsen 
verplichten om mogelijkheden voor 

solar carports te onderzoeken’i

Solarfi elds heeft anno 2020 10 grond-
gebonden zonneparken gerealiseerd. 
In de pijplijn zitten er nog eens 120 met 
een gezamenlijk oppervlak van ruim 
2.000 hectare. Daarmee is het bedrijf 
marktleider in dit segment. Begin 
dit jaar sloeg het de handen boven-
dien ineen met Protium. Het doel: de 
gezamenlijke realisatie van 50 mega-
wattpiek aan grootschalige zonneda-
ken in de komende 10 jaar.

Stijgende kosten
‘Het gaat goed met Solarfi elds’, 
aldus directeur Jelmer Pijlman. ‘Dat 
wil echter niet zeggen dat alle sei-
nen op groen staan. Het gebrek aan 
netcapaciteit zet de rem op sommige 
projecten, dwingt ons te zoeken naar 
creatieve oplossingen of maakt ze niet 
mogelijk. Daarnaast klinkt het streven 
naar maatschappelijk draagvlak als-
maar sterker door in de gemeentelijke 

Solarfi elds kondigde onlangs aan ’s werelds grootse solar carport te gaan bouwen. 
Rooftop Energy realiseerde al meerdere kleine, met pv overkapte parkings. 

Beide topspelers in het commerciële segment zien grote kansen in die markt. 
Vreemd is dat niet. Nederland kent in totaal zo’n 4,8 miljoen parkeerterreinen. 

Die zijn gezamenlijk goed voor een enorm oppervlak dat nu alleen met stilstaande 
auto’s wordt gevuld. Het ontwikkelen en realiseren van dit soort installaties brengt 
echter uitdagingen met zich mee. De directeuren van Solarfi elds en Rooftop Energy 

pleiten dan ook voor beleid dat een versnelde uitrol ondersteunt.

vergunningverlening. Je ziet dienten-
gevolge steeds vaker een eis van 50 
procent eigenaarschap. Wat daarmee 
exact wordt bedoeld, is echter niet al-
tijd duidelijk en verschilt per gemeente. 
Dat werkt vertragend. Als de Stimule-
ringsregeling Duurzame Energie (SDE+, 
red. en haar opvolger SDE++) op een 
redelijk niveau zou blijven, is dit op te 
vangen. Maar de basisbedragen dalen 
sterk en de stijgende kosten, bijvoor-
beeld voor landschappelijke inpas-
sing, worden niet meegenomen. Zo 
komt er steeds meer druk te staan op 
businesscases van ontwikkelaars van 
grootschalige zonne-energieparken. 
Ook wij onderschrijven het belang van 
participatie met de omgeving, en het 
behoud van ruimtelijke en ecologische 
waarden, maar de SDE+ moet zich wel 
in redelijkheid blijven verhouden tot de 
praktijk. We lopen in Nederland toch 
al pijnlijk achter op de rest van Europa 

wat betreft het gerealiseerde aandeel 
hernieuwbare energie.’

Generatoren
Solarfi elds haalde eind januari het 
nieuws met een opvallend project. 
Het gaat op de parkeerterreinen van 
Lowlands de grootste zonnecarport 
ter wereld bouwen. Op een oppervlak 
van 35 hectare worden 90.000 zonne-
panelen geplaatst. Die zijn goed voor 
35 megawattpiek. De SDE+-subsidie 
en gemeentelijke vergunning zijn reeds 
toegekend. De installatie moet in 2021 
in gebruik worden genomen. 
Pijlman: ‘MOJO was direct enthousiast 
toen we bij hen aanklopten met het 
idee. Op het muziekfestival in Bidding-
huizen wordt ieder jaar zo’n 300.000 
kilowattuur elektriciteit verbruikt. Bijna 
alle elektriciteit wordt op dit moment 
opgewekt door generatoren. Met de 
aanleg van een solar carport maakt  

Made by Ginlong Technologies
Beurs van Shenzhen (China): 300763.SZ

e: benelux@ginong.com  /  e: dave.pelt@ginlong.com
w: ginlong.com      Local Service Line: +31 85 048 1300
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Lowlands een fi kse verduurzamings-
slag. De installatie gaat direct aan het 
net leveren. We onderzoeken tege-
lijkertijd de mogelijkheden voor een 
directe stroomvoorziening van het 
evenement.’

T-constructie
Al in de eerste gesprekken legde 
concertorganisator MOJO een harde 
eis op tafel. De installatie mocht het 
aantal parkeerplaatsen niet vermin-
deren. Dat was echter niet de enige 
uitdaging voor de ontwerpers van de 
solar carport. Lowlands trekt ontzet-
tend veel bezoekers. Die arriveren zo’n 
beetje gelijktijdig en vertrekken ook 
weer massaal in een korte tijdsspanne. 
Pijlman: ‘Het is onacceptabel wanneer 
de carport vertragend werkt op die 
verkeersstromen. Niemand wil dat de 
in- en uitvalswegen tot de horizon ver-
stopt raken. Daarnaast moet de instal-
latie natuurlijk niet leiden tot een grote-
re verkeersonveiligheid op de parking. 
Met dat alles voor ogen hebben we 
gekozen voor een T-constructie, waar-
bij de palen aan de kant van de neuzen 
van de auto’s staan. De zonnepanelen, 
5 per rij, liggen zo’n 4,5 meter hoog. 
Hieronder kunnen auto’s en busjes 
zonder problemen parkeren. Uiter-
aard heb je het dan onder de streep 
– in vergelijking met een standaard, 
grondgebonden systeem – over een 
kostbaar project, bijvoorbeeld als het 
gaat om de stalen constructie waarop 
de zonnepanelen liggen. Die moet 
zwaar genoeg zijn om extreem weer te 
weerstaan. Tegelijkertijd wil je haar zo 
licht mogelijk hebben uit het oogpunt 
van een verantwoorde investering. 
We hebben dus heel veel gesprek-
ken gevoerd waarin de maakbaarheid 
tegen de haalbaarheid werd afgewo-
gen. Dit soort projecten blijkt lastig te 
fi nancieren vanuit de SDE+. Je hebt 
er op zijn minst een zeer omvangrijk 
parkeerterrein voor nodig. Daarmee 
lopen we kansen mis in Nederland. 
Solar carports kunnen om meerdere 
redenen een enorme waardevolle 
aanvulling vormen op grondgebon-
den parken en pv op daken. Zo heb je 
het in totaal over heel veel vierkante 
meters en er is per defi nitie sprake van 
dubbel gebruik. Daarmee is de vraag 
gerechtvaardigd of de uitrol niet moet 
worden gestimuleerd door fl ankerend 
beleid, bijvoorbeeld middels erkenning 
als een nieuwe categorie in de SDE++.’

Scepsis
De totale parkeercapaciteit in Nederland 
wordt door het Kennisinstituut voor Mo-
biliteitsbeleid geschat op 14 tot 18 mil-
joen plekken. Daarvan zou het zo’n 1,8 
miljoen op publieke en 3 miljoen private 
parkeerterreinen betreff en. Het totale 
oppervlak is dus gigantisch. Daarmee 
is de potentiële toegevoegde waarde 
van solar carports enorm. Dat ziet ook 
Rooftop Energy, een van de topspelers 
in dakgebonden SDE+-projecten.
Sinds de oprichting in 2011 verdub-
belde of verdrievoudigde Rooftop 
Energy ieder jaar in omzet. De SDE+-
realisatiegraad ligt boven de 90 pro-
cent. Het bedrijf is tot op heden goed 
voor 100 megawattpiek aan projecten, 
het beschikt vermogen bedraagt 400 
megawattpiek. Rooftop Energy levert 
‘solar as a service’. Het fi nanciert de 

installaties en behoudt het eigen-
dom. De klant is zonder risico’s; krijgt 
stroom van het eigen dak en boekt 
daarmee een operationeel kostenvoor-
deel. Hoewel ook deze onderneming 
wel vaart bij de sterkgroeiende markt 
voor zonne-energie, kijkt ook directeur 
Leendert Florusse met enige scepsis 
naar de toekomst. 

Laag basisbedrag
‘Onze pijplijn is goed gevuld. Maar het 
feit dat in de recente najaarsronde zo’n 
6.000 SDE+-projecten voor zonnepa-
nelen op daken zijn afgewezen baart 
zorgen. Wij weten nog niet exact wat 
dat voor ons gaat betekenen, dat we 
klanten moeten gaan teleurstellen is 
echter aannemelijk. Tegelijkertijd is 
het gewoonweg slecht nieuws voor 
de zonne-energiesector als geheel en 

de verduurzaming van Nederland. Het 
kan niet de bedoeling zijn dat wat er 
aan subsidie beschikbaar is naar zo 
goedkoop mogelijke grondprojecten 
stroomt. Nu worden deze –  als gevolg 
van de aanpak waarbij plannen met 
een laag basisbedrag als eerste aan de 
beurt zijn bij de toekenning – ongekend 
beloond, terwijl juist zon-op-dak veel 
draagvlak kent. Bovendien is het niet in 
lijn met de Zonneladder dat juist deze 
projecten buiten de boot vallen.’

Kleinere parkings
Rooftop Energy heeft al meerdere solar 
carports gerealiseerd. Daarbij kiest het 
voor een andere route dan Solarfi elds. 
Het focust zich met name op kleinere 
parkings; niet zelden projecten in de 
range van 1 tot 2 megawattpiek. Zo 
leverde het in 2019 een installatie op bij 
het strand van Bloemendaal aan Zee. 2 
parkeerterreinen zijn daar nu voorzien van 
een overkapping met 5.000 zonnepane-
len. Dit jaar voltooit het een carport op 

het bovendek van de parkeergarage van 
Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede waarop 
plaats is voor 1.500 zonnepanelen. Deze 
gaan het ziekenhuis voorzien van circa 18 
procent in de benodigde elektriciteit. De 
jaarlijks opgewekte energie staat met 1,8 
miljoen kilowattuur gelijk aan het verbruik 
van meer dan 500 huishoudens.

Gemotiveerd
‘Wat dit soort projecten in de regel ge-
meen hebben, is dat ze voordelen com-
bineren’, aldus Florusse. ‘Zo worden in 
Bloemendaal ook laders voor elektri-
sche auto’s geplaatst. De overkapping 
op de parkeergarage in Ede verbetert 
de constructie en verhoogt de veilig-
heid en het comfort van de garage voor 
patiënten, bezoekers en medewerkers. 
Daarnaast is er in alle gevallen sprake 
van betrokkenheid van een aantal 
stakeholders die sterk gemotiveerd zijn 
om te vergroenen, waaronder de ge-
meenten. Die betrokkenen kijken vaak 
breder dan de pv-installatie alleen en de 
directe kosten. Dat zag je bijvoorbeeld 
bij een project in Heerlen, waar we al 2 
jaar geleden 1.000 parkeerplekken bij 
het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) voorzagen van een solar carport. 
Die installatie staat midden in de stad 

Extra stimulans solar carports in SDE++

Minister Wiebes heeft de kostprijs van zonnepanelen op overkappingen (zonnecarports) 
laten onderzoeken door het Planbureau voor de Leefomgeving. Op basis van de resulta-
ten maakt de minister het vanaf de najaarsronde 2020 van de verbrede Stimuleringsrege-
ling Duurzame Energie (SDE++) mogelijk om zonnecarport-projecten in te dienen binnen 
de categorie gebouwgebonden systemen groter dan 1 megawattpiek in plaats van die 
van niet-gebouwgebonden systemen groter dan 1 megawattpiek. De minister hierover: 
‘Hiermee hoop ik een impuls te geven aan deze maatschappelijk gewenste toepassing. 
Dit onderzoek toont aan dat zon-pv op overkappingen uit kan in de bestaande categorie, 
vandaar dat deze toepassing mogelijk wordt gemaakt in de categorie.’

Subsidie én vergunning 
voor solar carport Efteling
De Efteling heeft plannen voor de 
bouw van een solar carport op par-
keerterrein M; een overkapping met 
14.300 zonnepanelen waaronder 1.346 
auto’s kunnen parkeren en gemiddeld 
14 procent van het energieverbruik kan 
worden opgewekt. Parkeerterrein M 
is het minst dicht bij de hoofdingang 
gesitueerd. De voorziene solarcarports 
hebben in totaal een oppervlakte van 
circa 23.000 vierkante meter. Naast 
verduurzaming – het park wil in 2030 
klimaatneutraal zijn – ziet de Efteling 
andere voordelen, zoals het vergroten 
van het parkeercomfort. Inmiddels 
is de aanbesteding afgewikkeld. De 
SDE+-subsidie en ook de  vergunning 
is inmiddels verleend.

en heeft een capaciteit van ongeveer 
1 megawattpiek. Daarbij werd niet 
voor een standaardoplossing gekozen 
maar de gelegenheid aangegrepen 
om de openbare ruimte te verfraaien. 
Zo hebben we de installatie op mooie 
pilaren van FSC-gecertifi ceerd hard-
hout gelegd. Het regenwater dat op het 
zonnedak valt, wordt opgevangen in 
een fraai bassin en vastgehouden ten 
behoeve van waterretentie.’

Positieve businesscases
Florusse onderstreept dat solar carport-
projecten waarbij meer waarde dan het 
opwekken van schone elektriciteit wordt 
gecreëerd, minder afhankelijk hoeven 
te zijn van subsidie. Vanuit dat oogpunt 
pleit hij voor meer creativiteit van de 
zonne-energiesector zelf, bijvoorbeeld 
door bij de ideevorming rond projecten 
over het eigen werkdomein heen te kij-
ken. Daarmee schep je als ontwikkelaar 
meer ruimte voor investeringen van pro-
jectpartners. Tegelijkertijd ziet hij ook 
de noodzaak van nieuwe beleidsinspan-
ningen om deze markt los te trekken. 
En die hoeven niet alleen van het Rijk 
te komen of het karakter van fi nanciële 
bijdragen te hebben.
‘Nederland heeft zich gecommitteerd 
aan de energietransitie. Hoe je het ook 
wendt of keert, er zal nog heel veel 
zon-pv moeten worden gerealiseerd. 
Daarvoor blijft voorlopig overheids-
steun noodzakelijk. Dat gegeven zal ook 
tot uiting moeten komen in een faire 
invulling en uitvoering van de SDE++. 
Maar ik kan me ook andere maatre-
gelen voorstellen. Zo ben ik heel blij 
met het standpunt dat de gemeente 
Amsterdam onlangs innam. Die wil 
dat het volledige potentieel aan daken 
dat geschikt is voor pv gebruikt gaat 
worden. De gemeenteraad nam daarom 
onlangs een motie aan die ertoe moet 
leiden dat woningcorporaties verplicht 
worden om zonnepanelen op de daken 
te plaatsen. Zo zou je ook de eigenaren 
van parkeerplaatsen kunnen verplichten 
de mogelijkheden voor solar carports 
te onderzoeken en, indien daarvoor een 
positief businessmodel mogelijk blijkt, 
die ook te realiseren. Daarbij moet dan 
natuurlijk ook gekeken worden naar 
de combinatie van meerdere verduur-
zamingsmaatregelen. Een additioneel 
voordeel is er in ieder geval sowieso. 
Zo’n terrein ziet er met een mooie over-
kapping boven al die auto’s een stuk 
aangenamer uit.’
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Eternalsun Spire sloeg zo’n 2 jaar gele-
den de handen ineen met Odin Ware-
housing (red. zie kader). Op de Maas-
vlakte van Rotterdam controleren de 2 
bedrijven via hun jointventure OdinSpire 
de kwaliteit van de door modulefabri-
kanten geleverde zonnepanelen met 
testapparatuur op vermogen en schade. 
Met de aanwezige testapparatuur kan 
OdinSpire op basis van normale kan-
toortijden 150 zonnepanelen per dag 
controleren. Dat zijn 39.000 zonnepa-
nelen per jaar. Afgelopen kalenderjaar 
werden er in Rotterdam door het bedrijf 
duizenden zonnepanelen van 28 ver-
schillende klanten getest. Momenteel 
worden enkele tientallen procenten van 
de testcapaciteit benut. ‘De komende 
jaren willen wij een steeds groter deel 
van de import in de Rotterdamse haven 
afdekken’, stelt Campbell.

Standaardtestcondities
OdinSpire is volgens Campbell in een 
gat gesprongen dat er bestaat tussen 

OdinSpire slaat vleugels uit: in komende jaren 2 tot 5 nieuwe testcentra

‘Slechts 5 procent van zonnepanelen 
wordt op kwaliteit gecontroleerd’
Iedere projectontwikkelaar, epc-contractor en installateur moet 
de kwaliteit van de zonnepanelen die hij koopt controleren. 
Gebeurt dat niet, dan lopen de kopers een serieus risico om 
zonnepanelen van mindere kwaliteit geleverd te krijgen. 
Dat betoogt Paige Campbell, directeur Business Development 
bij fabrikant van testapparatuur Eternalsun Spire. 
‘Slechts 5 procent van de zonnepanelen wordt 
door de koper op kwaliteit gecontroleerd. 
Dit biedt fabrikanten vrij spel om klanten die 
geen kwaliteitscontrole uitvoeren een mindere 
kwaliteit zonnepanelen te leveren.’

enerzijds mobiele concepten die testen 
met een lagere nauwkeurigheid en 
anderzijds de high-end laboratoria zoals 
TÜV en Fraunhofer, waar men zonnepa-
nelen volledig kan laten certifi ceren.
‘De testapparatuur die we voor Odin-
Spire gebruiken, heeft een meet-on-
nauwkeurigheid van slechts 2 procent’, 
vervolgt Campbell. ‘Dat is 1 tot 4 
procent lager dan mobiele testappara-
tuur. De meetonnauwkeurigheid wordt 
niet alleen door de testapparatuur zelf 
bepaald, maar ook door de omstandig-
heden waarbij de testen plaatsvinden. 
Onze testen in de Rotterdamse haven 
plaats onder standaardtestcondities 
(stc) die niet kunnen worden bereikt bij 
testen in het veld. Hierdoor wordt band-
breedte van het vermogen (red. uitge-
drukt in wattpiek) waarin de fabrikant 
zijn zonnepanelen mag leveren strakker 
en daarmee zorg de klant voor een ho-
gere gemiddeld vermogen van de batch 
zonnepanelen hij aankoopt.’
Het concept van OdinSpire slaat 

volgens Campbell zó goed aan, dat de 
jointventure zijn vleugels internationaal 
gaat uitslaan. ‘Wij gaan het concept nu 
wereldwijd uitrollen en willen komende 
jaren 2 tot 5 nieuwe locaties ope-
nen. Deze zullen zich dicht bij havens 
bevinden en net als in Rotterdam over 
apparatuur beschikken om vermogens- 
(I-V curve) en elektroluminescentie-
testen uit te voeren, maar ook “visual 
inspection” waarbij op esthetica wordt 
gecontroleerd.’ 
Volgens Campbell gaat het daarbij niet 
alleen om Europese locaties. ‘Het gaat 
ook om behoorlijk exotische locaties die 
relatief gezien wat verder weg liggen.’

Productieproces
De tests die OdinSpire tot op heden 
in Rotterdam heeft uitgevoerd, laten 
volgens Campbell zien dat een klein 
gedeelte van de zonnepanelen defecten 
heeft die tot directe afkeur leiden. Een 
groter probleem zijn de zonnepanelen 
die lagere vermogens blijken te    
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hebben dan de door fabrikanten aan-
geven specifi caties. ‘Gemiddeld zien 
we dat 1 tot 2 procent van de zonnepa-
nelen die we testen een discussie over 
afkeur oproept, maar dat een groter 
percentage van zo’n 25 procent te ma-
ken heeft met relatief lage testwaarden’, 
stelt Campbell. ‘Daarbij zien we zelfs 
bij de grootste tier 1-fabrikanten veel 
inconsistenties. Een van de geteste bat-
ches liet bijvoorbeeld een vermogens-
verschil van 8 wattpiek per zonnepaneel 
zien. Voor dit project betekende dat ge-
durende de levensduur een opbrengst 
van vele honderdduizenden tot enkele 
miljoenen euro’s. De grote boodschap 
is dat het kopen van zonnepanelen van 
een tier 1-fabrikant geen garantie is dat 
je krijgt wat je beloofd is.’
Volgens Campbell zijn er 3 belang-
rijke oorzaken waarom zonnepanelen 
slechter kunnen presteren dan beloofd: 
de beheersing van het productieproces, 
schade tijdens het logistieke proces 
en de prijsdruk die ertoe leidt dat de 
randen van de commerciële afspraken 
worden opgezocht. ‘Prijsdruk is met stip 
oorzaak nummer 1 die leidt tot mindere 
kwaliteit. In de zonne-energiesector is 
de vraag ongekend hoog, maar dalen 
de prijzen continu en dat zet de marges 
voortdurend onder druk. De prijsdruk 
op fabrikanten eist in combinatie met de 
stijgende vraag zijn tol. Dat zonnepane-
len van dezelfde fabrikant op meerdere 
locaties geproduceerd worden, speelt 
ook een wezenlijke rol. Een tier 1-fabrikant 
heeft bijvoorbeeld 6 verschillende fabrie-
ken in 3 verschillende landen en klanten 
krijgen hierdoor zonnepanelen van meer-
dere locaties. Logischerwijs komt dit alles 
de kwaliteit niet ten goede.’

98 procent risico
Een tweede mogelijke oorzaak is 
schade in de logistiek. Campbell: ‘Zon-
nepanelen die van de productieband 
rollen, worden verpakt voor transport en 
door heftrucks in containers geladen. 
Die containers worden getransporteerd 
naar een Chinese haven, staan vervol-
gens 6 weken op een schip en worden 
in Rotterdam op en over geslagen in 
een distributiecentrum. Dat zijn een 
ongekend groot aantal logistieke stap-
pen. Als de zonnepanelen in Rotterdam 
arriveren, is 98 procent van het risico 
op schade al gelopen. In het logistieke 
proces wordt de meeste schade aan 
zonnepanelen aangericht.’ De prijs-
druk die fabrikanten ervaren is volgens 

Campbell ook de drijvende kracht ach-
ter de derde reden van te laag vermo-
gen van zonnepanelen. ‘Een fabrikant 
mag een productiebatch leveren met 
een afgesproken variatie in de vermo-
genswaarden die de zonnepanelen in 
deze batch hebben. Fabrikanten zoeken 
de marges op en leveren steeds vaker 
tegen de ondergrens aan van hetgeen is 
afgesproken. Zonder de juiste controles 
hierop zullen die grenzen steeds vaker 
overschreden worden, waarmee de 
businesscases van zonneparken onder 
druk komen te staan.’

Opnieuw onderhandelen
In de ogen van Campbell is voor eind-
klanten het laten testen van de kwaliteit 
en opbrengst van de geleverde zonne-
panelen de enige oplossing. ‘En als het 
vermogen van een zonnepaneel in de 
testen lager blijkt dan beloofd, dan kan 
de klant opnieuw onderhandelen met de 
leverancier over de prijs. Zo kan hij voor 
toekomstige batches hogere gemiddel-
des afdwingen. De voornaamste les voor 
klanten is dat ze op zijn minst enig niveau 

van kwaliteitscontrole moeten hebben. 
Bouw je dat standaard in, dan gaat de 
kwaliteit van je zonne-energieprojecten 
omhoog. Als een fabrikant weet dat zijn 
klant aan enige vorm van kwaliteitscon-
trole doet, zal hij zijn beste producten 
sturen. Dat moet voor iedere afnemer een 
incentive zijn om zonnepanelen te testen; 
bij ons, bij een derde partij of via een 
eigen testafdeling. Vandaag de dag wordt 
echter minder dan 5 procent van de zon-
nepanelen die in Nederland en Vlaande-
ren geïnstalleerd wordt getest.’
Dat bij de grootste projecten – die enkele 
tientallen tot honderd megawattpiek 
groot zijn – het besef over de meer-
waarde van het uitvoeren van gedegen 
kwaliteitscontrole het grootste is, is 
volgens Campbell niet meer dan logisch. 
‘Het zijn juist de kleinere commerciële 
pv-projecten – met een typische omvang 
van 500 kilowattpiek tot enkele mega-
wattpiek – waar het topje van de ijsberg 
nog niet bereikt is. In dit marktsegment 
wordt maar een ongekend klein percen-
tage van de zonnepanelen getest.’

En het residentiële segment? ‘We 
proberen installatiebedrijven die jaarlijks 
honderden of zelfs duizenden woningen 
van zonnepanelen voorzien te overtui-
gen van de toegevoegde waarde van 
kwaliteitscontrole. We staan onder meer 
in contact met een aantal woningcorpo-
raties om te kijken wat we voor elkaar 
kunnen betekenen. De eerste kwali-
teitscontroles zijn uitgevoerd, maar de 
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat in dit 
marktsegment het leeuwendeel van de 
zonnepanelen dat op de daken ver-
schijnt niet gecontroleerd wordt.’

Een goed huwelijk
‘Een match made in heaven’. Zo kan het huwelijk tussen Eternalsun Spire en Odin 
Warehousing worden omschreven. Het huwelijk smaakt dan ook naar meer…

Odin Warehousing is al jarenlang actief vanuit de haven in Rotterdam en daarbij 
verantwoordelijk voor het inklaren, opslaan en distribueren van zonnepanelen van tal 
van Aziatische fabrikanten. Het gaat om vele duizenden containers zonnepanelen per 
kalenderjaar, waarbij het bedrijf ongeveer de helft van de zonnepanelen verwerkt die 
via Rotterdam het land binnenkomen. Odin Warehousing in de Maasstad is zodoende 
het grootste distributiecentrum ter wereld voor zonnepanelen. 

Eternalsun Spire is op zijn beurt in de afgelopen 5 jaar explosief gegroeid. Dit ge-
beurde onder meer door in 2016 Amerikaanse concullega Spire Solar over te nemen. 
Eternalsun Spire behoort in de wereld van pv-testapparatuur dan ook tot de wereld-
top. Afgelopen kalenderjaar trad ABN Amro daarbij toe als aandeelhouder om de 
toekomstige groei te behappen. De bedrijfsomvang van Eternal Sun is in de afgelopen 
jaren dan ook verdubbeld.
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De Energieboulevard ligt centraal in 
het energielandgoed en is de ontslui-
tingsweg van alle belangrijke functies. 
Het zonnepark bevindt zich onder de 
Energieboulevard en is toegankelijk via 
wandel- en fi etsroutes. Het biedt niet 
alleen ruimte aan duurzame energieop-
wekking, maar ook aan natuur, educatie 
en recreatie. Het bezoekerscentrum is 
daarbij het startpunt voor een bezoek 
aan het Energielandgoed.

Geen versnipperd landschap
‘Wethouder Antoon Splinter mag gezien 
worden als founding father van het 

Bergen krijgt energielandgoed met 265 hectare zonnepanelen en 175 hectare natuur:

‘Er moet iets achterblijven wat optelt…’
In Bergen verrijst in de komende jaren het grootste zonnepark van Nederland. 
De Limburgse gemeente heeft inmiddels de wind volop in de zeilen bij de ontwikkeling 
van het Energielandgoed Wells Meer. Dit energielandgoed – dat ten oosten van het Nationaal 
Park De Maasduinen komt te liggen – wordt 444 hectare groot. Het bestaat niet alleen uit 
265 hectare aan zonnevelden, maar herbergt bij de oplevering ook windmolens en 175 
hectare (nieuwe) natuur. ‘We willen dat er iets achterblijft wat optelt’, aldus projectmanager 
Arno Derks en bestuurlijk projectleider Ellen Arts van de gemeente Bergen.

energielandgoed’, opent Derks van de 
gemeente Bergen het gesprek. ‘Tij-
dens een inspiratiereis naar het eiland 
Samsø, dat duurzame energie volledig 
omarmd heeft, is het kwartje geval-
len. Zo’n 4 jaar geleden is er vanuit 
het voltallige gemeentebestuur – de 
burgemeester, de wethouders en de 
raadsleden – het impliciete mandaat 
gekomen om met het energielandgoed 
aan de slag te gaan. Via een motie van 
de VVD heeft de gemeenteraad het 
bestuurscollege verzocht om te zorgen 
dat er in de gemeente Bergen op ieder 
moment van de dag dezelfde hoeveel-

heid energie wordt opgewekt, dan dat 
er verbruikt wordt.’ ‘Er worden om deze 
reden meerdere ontwikkelvelden met 
diverse opstellingen van  zonnepane-
len gerealiseerd’, vult Arts aan. ‘Door 
bijvoorbeeld de zonnepanelen afwisse-
lend in een zuid- en oost-westopstelling 
te plaatsen (red. zie kader pagina 41) 
ontstaat er een goede balans in de 
energieopwekking gedurende de dag.’

1,05 petajoule
Inmiddels heeft de ontwikkeling van het 
energielandgoed diverse fasen doorlo-
pen (red. zie kader). Centrale gedachte 

is daarbij dat de 
gemeente Bergen 
in 2030 volledig 
energieonafhan-
kelijk wil zijn. Dit 
is vastgelegd in 
het programma 

VerduurSAMEN2030. Het beoogde doel 
moet voor tenminste 50 procent gere-
aliseerd worden door de grootschalige 
opwekking van het Energielandgoed 
Wells Meer, voor 30 procent door 
kleinschalige opwekking en innovatie en 
voor 20 procent door energiebesparing. 
Derks: ‘Uit provinciaal onderzoek is 
naar voren gekomen dat onze gemeente 
jaarlijks 1,74 petajoule energie verbruikt 
en met het energielandgoed gaan we 
jaarlijks zo’n 1,05 petajoule opwek-
ken. Wanneer het energielandgoed 
gerealiseerd is, ligt de gemeente dus 
in één klap voor 60 procent op koers 
met haar duurzaamheidsdoelstelling. 
De gemeente kiest doelbewust voor 
grootschaligheid, omdat zij geen ver-
snipperd landschap wil met overal en 
nergens zonneparken van 10, 20,    

‘We bieden de rivieren meer 
ruimte en De Maasduinen 

worden verbreed’

Enkelvoudige MPPT | 1 fase
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30 of 50 hectare. Zonneparken elders in 
de gemeente krijgen om die reden ook 
geen omgevingsvergunning.’ 

Grootgrondbezitter Philomena
In grote delen van de gemeente zijn 
kwetsbare landschappen of gebieden 
met grote natuurwaarden aanwezig, 
zoals het Maasdal en Nationaal Park De 
Maasduinen. Beide gebieden vrijwaart 
de gemeente van het grootschalig 
opwekken van duurzame energie. Het 
ontginningslandschap Wells Meer is in 
de verkenningsfase als meest geschikte 
locatie naar voren gekomen. 
Het grondgebied Wells Meer is lange 
tijd eigendom geweest van de fami-
lie Van Ophoven. Onder leiding van 
Philomena van Ophoven – de tweede 
generatie grote landontginners binnen 
de familie van Ophoven – werd de fa-
milie grootgrondbezitter. Na een aantal 
omzwervingen werd het Wells Meer in 
2009 verkocht aan de Dienst Landelijk 
Gebied (DLG) om dienst te doen als ruil-
gebied voor boeren die door overheids-
projecten elders werden uitgekocht. ‘Als 
gemeente willen wij de gronden kopen 
van de provincie Limburg die ze nu in 
eigendom heeft’, duidt Derks. ‘Hierdoor 
worden we eigenaar van het gehele 
grondgebied. Bovendien zullen we ook 
aandeelhouder worden in de bv die het 
energielandgoed gaat exploiteren en zijn 
wij uiteraard de vergunningverlener. Die 
3 elementen biedt Bergen de mogelijk-
heid om de regie in handen te nemen.’

Delen van 50 hectare
Het verlenen van de omgevingsvergun-
ning en het vaststellen van het bestem-
mingsplan staan overigens voor dit 
kalenderjaar gepland. Derks: ‘Dat moet 
de weg vrijmaken om in het voorjaar van 
2021 subsidie aan te vragen binnen de 
Stimuleringsregeling Duurzame Energie 
(SDE++). We gaan daarbij uit van een 
aanlegperiode van 2,5 tot 3 jaar, waarbij 
de stukken grond voor zonneparken in 
delen van 50 hectare worden uitgege-
ven. Hierbij kunnen mogelijkerwijs ver-
schillende kavels gelijktijdig uitgegeven 
worden. Het doel is om in ieder geval 
ieder halfjaar 50 hectare uit te geven. 
Komende zomer vindt echter nog een 
marktconsultatie plaats om vast te stel-
len of dit de juiste procedure is.’ 
De marktpartijen die zich te zijner tijd 
inschrijven voor de tender dienen zich 
te houden aan het masterplan dat 
onder meer groenstructuren van 40 

meter breed bevat voor de ontsluiting 
van de zonnevelden. Die groenstruc-
turen bestaan uit kruidenrijk grasland 
of nat moerasland en worden extensief 
beheerd. ‘Er moet iets achterblijven wat 
optelt’, stelt Derks. ‘Een commercieel 
bedrijf zou het landgoed het liefst zo vol 
mogelijk plaatsen met zonnepanelen en 
windmolens. De gemeente kiest juist 
doelbewust niet voor een monofunctio-
neel landschap, maar voor een energie-
landgoed waar natuur en energie hand 
in hand gaan.’
‘Het motto is niet voor niets “ván en 
vóór Bergen”’, vult Arts aan. ‘Daarbij 
gaat het niet alleen om fi nanciële re-
venuen, maar ook om het verbeteren 
en toevoegen van natuur. Direct tegen 
het plangebied ligt namelijk het Natura 
2000-gebied De Maasduinen dat 5.200 
hectare groot is. Juist ter plaatse van het 

plangebied van het energielandgoed is 
het Natura 2000-gebied relatief smal. 
Door een groot gedeelte van het energie-
landgoed te benutten voor extra natuur 
bieden we de rivieren straks meer ruimte 
en worden De Maasduinen verbreed.’

Ontwerpsessies
Ook Derks en Arts snappen dat sommi-
ge omwonenden desondanks niet staan 
te springen op de komst van het ener-
gielandgoed, maar tevens niet onover-
komelijk tegen zijn. ‘De eerste reacties 
waren logischerwijs niet super enthou-
siast’, aldus Arts. ‘Met name de komst 
van windmolens ligt gevoelig. Juist deze 
windmolens zijn echter onderdeel van 
de taakstelling voor wind op land die 
de rijksoverheid heeft neergelegd bij 
de provincie Limburg. Bovendien, zorgt 
een combinatie van zon en wind voor 

een goede balans in de energieopwek-
king en nemen windmolens minder 
ruimte in dan zonnepanelen. Hierdoor is 
er meer ruimte voor natuurontwikkeling. 
Doordat we vanaf dag 1 omwonenden 
hebben betrokken via onder andere 
meerdere inspraakavonden, is er meer 
begrip en draagvlak voor het energie-
landgoed gekomen. Natuurlijk hechten 
inwoners veel waarde aan de land-
schappelijke inspanning.’
‘Om die reden vinden er met direct 
omwonenden een-op-eengesprekken 
plaats’, duidt Derks die constateert dat 
er voldoende draagvlak bij burgers lijkt 

te zijn voor de realisatie van het ener-
gielandgoed. Zowel de meedenkgroep, 
die samengesteld is uit betrokken 
inwoners, als de klankbordgroep, die 
samengesteld is uit meerdere belan-
genorganisaties, is over het algemeen 
positief gestemd. ‘De omwonenden zijn 
ook niet zozeer tegen de komst van het 
energielandgoed, maar zijn wel be-
zorgd om de plek waar zij wonen. Met 
de ontwerpsessies proberen we alle 
partijen zo veel mogelijk te betrekken 
en tegemoet te komen. De eerlijkheid 
gebiedt wel te zeggen dat als je met 100 
mensen praat, je 100 ideeën krijgt. We 

proberen hier een goede afweging in te 
maken. Juridische beroepsprocedures 
zijn dan ook niet volledig uit te sluiten.’ 

Participatie
Bergen laat burgers overigens niet alleen 
participeren in het ontwerpproces, maar 
gaat ook de mogelijkheid tot fi nanciële 
participatie creëren. De totale investering 
voor het gehele project wordt geschat 
op 207 miljoen euro. Dit bedrag kan voor 
85 procent worden gefi nancierd met 
vreemd vermogen via een zogenaamde 
projectfi nanciering. In totaal is er daar-
mee een eigen investering van 30 miljoen 
euro nodig. Over welk deel de gemeente 
hieraan bijdraagt, neemt de gemeente-
raad later nog een beslissing. 
De gemeenteraad neemt nog dit jaar de 
laatste belangrijke beslissingen aangaan-
de het energielandgoed. En daarbij heeft 
Bergen een relatief nieuwe route gekozen: 
waar bij een reguliere bestemmingsplan-
procedure eerst het bestemmingsplan 
vastgesteld wordt en daarna de vergun-
ningen aangevraagd worden, kiest de 
gemeente een ander pad. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft er 
namelijk mee ingestemd om de bestem-
mingsplanprocedure en de procedure 
voor de vergunningaanvraag gelijktijdig 
te laten lopen. Door de 2 procedures 
gelijktijdig te laten lopen kan er tijdswinst 
worden behaald. Dit zorgt voor andere 
meer zekerheid in het behalen van de 
deadline voor SDE++-subsidie.

Netaansluiting
En dan is er nog de netaansluiting. Vorig 
jaar sloot de gemeente al een intentie-
overeenkomst met netbeheerders Enexis 
en TenneT om het aansluitproces vlot te 
laten verlopen. Gezien de omvang van 
het energielandgoed is een aansluiting 
op het hoogspanningsnet noodzakelijk 
en de netbeheerders hebben nu de in-
tentie uitgesproken om de realisatie van 
de netaansluiting parallel te laten lopen 
met de projectontwikkeling. 
‘De tracékeuze voor de elektriciteits-
kabels en het benodigde spannings-
station zal in maart plaatsvinden’, duidt 
Derks. ‘Vervolgens stemmen we de 
planning af. De netbeheerders zien 
dit als een belangrijke pilot om samen 
te kijken hoe je procedures sneller en 
slimmer kunt doorlopen. Om die reden 
is ook de gemeente Venray intensief 
betrokken, want een deel van de elek-
triciteitsinfrastructuur wordt gereali-
seerd op haar grondgebied.’

Het tijdpad: start bouw in 2022
Voor de realisatie van het Energielandgoed Wells Meer doorloopt de gemeente 
Bergen 6 fasen:
• Fase 0 haalbaarheidsverkenning: uitgevoerd in zomer 2017.
• Fase 1 verkenningsfase: toelichting locatiekeuze en milieueffectrapportage (mer) en 

vaststelling Structuurvisie uitgevoerd in 2018.
• Fase 2 ontwerpfase: ruimtelijke uitwerking van bouwstenen in het voorkeursmodel en 

vaststelling van het Masterplan, uitgevoerd in 2019.
• Fase 3 planfase: ontwerpen en ontwikkelen definitief bestemmingsplan waarbij het 

bestemmingsplan- en de vergunningsprocedure gelijktijdig worden doorlopen; deze 
fase is momenteel in uitvoering.

• Fase 4 ontwikkelfase: beroepsprocedure bestemmingsplan en voorbereiding infra-
structuur en energieprojecten, gepland voor eind 2020.

• Fase 5 bouwfase: de start van de bouw van het energielandgoed is gepland voor het 
kalenderjaar 2022.

• Fase 6 beheer- en exploitatiefase: van start bij oplevering energielandgoed.
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Het energielandgoed in cijfers
In totaal biedt het Energielandgoed Wells Meer ruimte aan een zonnepark van 265 hec-
tare dat opgebouwd is uit meerdere delen. De zonnepanelen van het Energielandgoed 
Wells Meer worden in verschillende opstellingen geplaatst, te weten:
• Oost-westopstelling (intensief): 82 hectare
• Zuidopstelling (regulier): 77 hectare
• Zonne-energie met agrarisch medegebruik: 8 hectare
• Zonne-energie als bijvangst in natuurgebied: 92 hectare
• Testvelden: 6 hectare

Naast zonnepanelen komen er ook 4 windmolens met een ashoogte van 125 meter en 
een vermogen van 4,5 megawatt per stuk; oftewel een totaalvermogen van 18 mega-
watt. Daarnaast is er op het energielandgoed ruimte voor een landschappelijk raam-
werk van 175 hectare dat bestaat uit:
• Nieuw bos: 15 hectare
• Nieuwe natte natuur langs Molenbeek: 43 hectare
• Groene zones tussen en langs de ontwikkelvelden zonne-energie, infrastructuur en 

recreatief routenetwerk: 117 hectare

Tezamen met het innovatiecentrum van 4 hectare bedraagt de totale oppervlakte van 
het exploitatiegebied van het energielandgoed 444 hectare. Jaarlijks zal er op deze 
gronden 1.053 terajoule (red. 1,05 petajoule) elektriciteit opgewekt worden.



Hoe ziet Vlaanderen het belang van de 
energietransitie, hoe vertaalt dat zich in 
beleid en actie?
‘Vlaanderen kiest resoluut voor een 
ambitieus, haalbaar en betaalbaar 
energiebeleid. Het spreekt voor zich 
dat we de lat hoog leggen als het gaat 
om hernieuwbare energie. Op het vlak 
van wind willen we bijna verdubbelen, 
wat betreft zon en warmtepompen 
méér dan verdubbelen. Nog dit jaar 
komen er, aansluitend op ons Vlaams 
Energie- en Klimaatplan, een zonne-
plan, een windplan en een warmteplan. 
Daarin worden de ambities omgezet in 
heldere maatregelen. De centen van 
de burger zuinig inzetten en er zoveel 
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Vlaamse energieminister Zuhal Demir:

‘We gaan zonne-energie 
niet oversubsidiëren’

Veranderend beleid brengt onzekerheid met 
zich mee, zeker wanneer de consequenties 

niet helder zijn. Ziedaar de reden voor 
onrust in de Vlaamse zonne-energiemarkt. 

Zo kunnen consumenten die vanaf 2021 
een zonnepaneelsysteem aanschaffen niet 

meer profi teren van de terugdraaiende 
teller. Ze zijn gebonden aan het nieuwe 
systeem van de energieregulator VREG, 

dat enkel rekening houdt met de stroom 
die van het elektriciteitsnet wordt gehaald. 

Nog zo’n besluit dat voor reuring zorgde 
kwam oktober vorig jaar. De nieuwe 

minister van Energie Zuhal Demir gaf 
aan, het gegarandeerde rendement voor 

bedrijven die zonnepanelen aanleggen te 
verlagen van 5 naar 4,75 procent. Langzaam 

groeit bij de pv-sector het gevoel dat haar 
verduurzamingsambities die van de overheid 
overtreffen. De redactie van Solar Magazine 

polste Demir over haar intenties.

mogelijk mee doen, dat is mijn inzet. Ik 
wil niet de fout van mijn voorgangers 
maken door maar te blijven vertellen 
wat de doelstellingen zijn, zonder daar 
concrete acties aan te koppelen. Boven 
op de 350 maatregelen uit het Vlaams 
energie- en klimaatplan komen er voor 
zon en wind dus zeker een aantal bij.’

Wat zijn wat u betreft de belangrijkste 
troeven voor uw regering om de uitrol van 
zonne-energie te versnellen?
‘In ieder geval weet Vlaanderen 
als geen ander dat oversubsidië-
ring slecht is voor het klimaat. Wat 
heeft het ons opgeleverd? Slechts 
een vermindering van 5 procent van 

de CO2-uitstoot in 13 jaar, en een 
Vlaamse hernieuwbare-energiefactuur 
van 20 miljard euro die de gezinnen en 
ondernemingen via hun energiefactuur 
nog afbetalen tot 2030. En nog steeds 
halen we de doelstellingen niet. Vlaan-
deren heeft niet veel potentieel voor 
hernieuwbare energie. Maar onze winst 
schuilt – naast de vele kleine installa-
ties op de daken van woningen – abso-
luut bij de grote installaties, veelal op 
daken van bedrijven. Bovendien wil 30 
procent van de kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) in Vlaanderen 
de komende 3 jaar in hernieuwbare 
energie investeren. Dat is positief en 
daar zullen we op inzetten.’   

PV omvormer + Hybrid omvormerPV omvormer + Hybrid omvormer
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Welke extra inspanningen op het gebied van 
zonne-energie gaat u doen om Vlaanderen 
alsnog de klimaatdoelstellingen te halen   
voor het jaar 2020?
‘2020 is nu. Ik maak me zeker geen illu-
sies dat ik op de resterende 10 maan-
den nog kan inhalen waar jarenlang 
vertraging op opgebouwd werd. Maar 
dat wil niet zeggen dat we stilzitten. 
Integendeel. Het aantal grote zonnepa-
neelparken groeit. Dat is een belang-
rijke doorbraak voor Vlaanderen. Onze 
zonnecoach zal bovendien ingezet 
worden om bedrijven over te halen die 
nog geen zonnepanelen overwegen.’

Hoe gaat u net als uw voorgangers bij-
dragen aan het positieve sentiment rond 
zonne-energie dat tijdenlang afwezig is 
geweest in Vlaanderen?
‘Jarenlang werd in Vlaanderen gegoo-
cheld met cijfers en verteld dat we alle 
doelstellingen zouden halen als we 
bleven doen wat we deden. Niets was 
minder waar. Ik wil de mensen in de eer-
ste plaats correct informeren en ze ook 
geen blaasjes wijsmaken (red. sprookjes 
vertellen). Ik ben daar duidelijk in. En ik 
zal de mensen eerlijk zeggen: zonne-
energie is een goede investering, voor 
particulieren én ondernemers. Maar ik wil 
ook duidelijk zijn: we gaan niet over-sub-
sidiëren. Het wordt dringend tijd dat we 
onze doelen eff ectief omzetten in daden.’

Marktpartijen waaronder ODE (red. waartoe 
PV-Vlaanderen behoort) en de koepelorga-

nisatie van elektriciteits- en gasbedrijven 
FEBEG hebben kritiek geuit op de afbouw 
van het gegarandeerde rendement voor 
zonnepanelen van 5 naar 4,75 procent. 
ODE stelt dat een objectieve analyse om 
deze aanpassing te motiveren momenteel 
ontbreekt en wijst erop dat de ontwikkeling 
van met name wind- en zonne-energie in 
Vlaanderen dreigt te vertragen. Verlaging 
van het rendement past dus niet bij de 
ambitie van het regeerakkoord. Wat is uw 
reactie op die argumenten?
‘Als we de factuur van de mensen laten 
verdubbelen dan is alles mogelijk. Dan 
kunnen we veel sneller gaan en minder 
rendabele projecten ondersteunen. 
Maar is dat wat de mensen vragen? Wij 
denken van niet. Wij gaan niet zomaar 
“smossen” met het geld van de Vla-
ming. Een van de eerste dossiers die 
ik op de ministerraad bracht, bouwde 
de oversubsidiëring al deels af. We 
zullen op dat vlak echter nog verder 
gaan. Dat doen we natuurlijk op basis 
van een goede analyse. Maar vergeet 
niet: zo’n beetje alle vormen van de 
productie van groene stroom hebben 
een rendement op eigen geïnvesteerd 
kapitaal van meer dan 10 procent, veel 
hoger dan de rente op de spaarreke-
ning van de modale Vlaming.’

Het verhogen van het minimumaandeel her-
nieuwbare energie bij nieuwbouw en renova-
ties én het vervangen van asbestdaken door 
nieuwe daken met zonnepanelen worden door 
ODE en PV-Vlaanderen gezien als laaghan-

gend fruit voor zonne-energie. Hoe denkt u dit 
laaghangend fruit te kunnen plukken?
‘Een van de maatregelen die we vanaf 
2021 opstarten, is een extra asbestpre-
mie voor gezinnen die hun asbesthou-
dend dak energetisch renoveren. Die 
komt boven op de bestaande premies 
én het feit dat Vlaanderen renteloze 
energieleningen gaat introduceren voor 
wie zijn of haar woning binnen 5 jaar na 
aankoop renoveert. Tot nu toe golden 
die voordelen enkel voor gezinnen met 
een laag inkomen. Dat zijn stuk voor 
stuk besluiten die de drempel verlagen 
om te investeren in energetische reno-
vatie, en voor wie die keuze maakt, ook 
voor zonne-energie.’

De totale potentie voor zonnepanelen op 
daken in Vlaanderen is 72 gigawattpiek. Is 
een ambitie van 6,7 gigawattpiek in 2030 in 
dit kader wat u betreft ambitieus genoeg?
‘Als we op alle daken maximaal zonne-
panelen zouden leggen, kan in theorie 
72 gigawattpiek worden geïnstalleerd. 
Maar wij geven prioriteit aan kosten-
effi  ciënte projecten. We gaan niet 
in het wilde weg overal dure instal-
laties subsidiëren op gebouwen waar 
bijvoorbeeld geen lokaal verbruik is. Ik 
raad alle burgers en bedrijfsleiders aan 
om eens te kijken waarom er nog geen 
installatie op hun dak ligt. Het loont, je 
moet wel een heel goede reden heb-
ben om het niet te doen. Samen zullen 
we die 6,7 gigawattpiek realiseren in 
2030, maar het mag ook vroeger.’
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[ADVERTORIAL]

Allimex Green Power: 
dé totaalleverancier voor de solar installateur

Allimex Green Power bestaat 11 jaar. Sinds enkele jaren de fi ere marktleider in België, 
gekend als de betrouwbare totaalleverancier voor de solar installateur: 

montagemateriaal, zonnepanelen en omvormers of m.a.w.: de volledige ontzorging 
van onze bijna 800 zeer gewaardeerde en trouwe klanten.

Momenteel genereren, commercialiseren en produceren 
we 15 ingenieuze hellend dak systemen, enkele plat dak 
systemen voor de residentiële markt en met Solarspeed 
ook een schitterend systeem voor de grotere industriële 
platte daken. Ons ‘easy to operate’ vrije-veldsysteem 
wordt ook steeds meer gevraagd en geplaatst. 

Op vlak van panelen kiezen we voor het innovatieve 
Seraphim, LG en Viesmann. Huawei en Goodwe op vlak 
van omvormers. Ook werken we enkel met de beste kwa-
liteit van solarkabel en met de Staubli MC4 connectoren 
om alles vakkundig aan te sluiten. Bovenstaande portfolio 
kwam tot stand dankzij ons goed en dagelijks contact 
met onze klanten en partners.

In de basis zijn én blijven we producent. Het technisch 
uittekenen, het optimaliseren en produceren van aluminium 
of RVS montagesystemen en / of afzonderlijke componen-
ten blijft onze core business. Daar wij al onze producties in 
eigen handen hebben verwijderen we de groothandel 
tussenstop voor onze klanten wat resulteert in een erg 
gunstig eff ect op vlak van prijs en service. 

Even hoog in het vaandel dan het aanbieden van kwalita-
tieve producten dragen we service én connectiviteit. Anno 
digitalisering twee niet mis te verstane begrippen: wij lopen 
die extra mijl voor onze klanten en zijn uitermate bereikbaar 
al doende. Onze teams van experts helpen zoveel als mo-
gelijk met raad én daad.

2020 wordt het jaar van de expansie voor Allimex Green 
Power. De eerste levercontracten voor Spanje, Italië en 
Colombia zijn inmiddels afgesloten en ook korter bij de deur 
starten wij een nieuw hoofdstuk: een eigen fi liaal in Neder-
land. Vanaf 1 april 2020 starten wij met een eigen vestiging 
te Deventer zodat we onze Nederlandse klanten nog beter 
en bovendien lokaal van dienst kunnen zijn.

Wij zullen aanwezig zijn op de solar beurs te Haarlemmer-
meer. Breng zeker een bezoek aan onze stand en ontdek 
wat wij voor u kunnen betekenen. 
Kwaliteit en eenvoud op het dak zijn onze focus, betaal-
baarheid onderaan de streep steeds de rode draad!

Allimex Green Power
Industriezone De Schacht
Mijnwerkerslaan 33/3
3550  Heusden-Zolder (België)
T. +32 (0)11 72 96 50 
I. www.allimex-greenpower.eu

Allimex Green Power Nederland
Vanaf 1 april 2020
Roermondstraat 7
7418 CP Deventer
T. +31 (0)570 764 700
I. www.allimex-greenpower.eu



het gebied van verduurzaming. Dat kan 
alleen gerealiseerd worden door het 
maken van keuzen over de inrichting 
van het toekomstige energiesysteem. 
Dat kwartje is nu ook in de provincies 
gevallen. Het besluit om het Klimaatak-
koord op regionaal niveau om te zetten 
in beleid speelt daar ongetwijfeld in 

mee. Momenteel werken de gemeen-
ten, provincies en waterschappen 
- samen met het Rijk, netbeheerders 
en andere maatschappelijke en private 
stakeholders - dat doel uit in 30 Regi-
onale Energiestrategieën. Van der Niet: 
‘Er is inzicht gevraagd in hoe de ener-
gievraag en het aanbod zich ontwik-
kelen, en welke infrastructuur dan nodig 
is. Vanuit die noodzaak nodigen steeds 
meer provincies ons uit om een sys-
teemstudie te doen. Daaronder dus ook 
de provincies Groningen en Drenthe, 
samen met Groningen Seaports en net-
beheerders Gasunie, TenneT en Enexis. 
Ons rapport tekent de energievraag en 
-aanbod uit voor 2030 met het Klimaat-
akkoord als uitgangspunt en geeft aan 
wat de consequenties zijn voor het 
netwerk. We geven 4 toekomstbeelden 
van een klimaatneutraal energiesysteem 
in deze provincies in 2050.’
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‘Van een zonnepark in 
Drenthe kun je je afvragen 

wat de winst is’

CE Delft: batterijen kunnen belasting 
elektriciteitsnet door zonneparken halveren

‘Nieuwe regels nodig 
voor toewijzen 
van netcapaciteit’

Hoe zijn tot 2050 vraag en aanbod naar 
energiedragers opgebouwd in Groningen 
en Drenthe en welke infrastructuur is 
daarbij nodig? Dat is de centrale vraag in de 
systeemstudie energie-infrastructuur die CE 
Delft onlangs opleverde. In alle onderzochte 
scenario’s moeten de netten op alle niveaus 
worden verbeterd. Maar is het aanleggen van 
een forse capaciteit om de beperkte uren dat 
een zonnepark vol draait op te vangen? De 
onderzoekers dragen het idee aan om een 
zonnepark op de helft van de capaciteit aan 
te sluiten, en met alles erboven een batterij op 
te laden. Die businesscase vergt nieuw beleid. 
‘Er zijn 3 opties: nieuwe regels ten aanzien van 
verplichte capaciteit, een subsidiesysteem dat 
rekening houdt met maatschappelijke kosten, 
of het inprijzen in netwerktarieven.’

‘Het bouwen van netten op 
basis van het piekvermogen van 

systemen is niet houdbaar’

CE Delft is als onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau 
actief op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Het 
bedient zowel private partijen als overheden en non-gou-
vernementele organisaties. Sjoerd van der Niet werkt er 
op de sectie Energie, onder andere aan scenario’s voor de 
energie-infrastructuur van de toekomst. 

Kwartje gevallen
Nederland heeft, hoewel het in de praktijk wat betreft het 
aandeel hernieuwbare-energieopwekking onder aan het 
Europese lijstje bungelt, een stevig beleid geformuleerd op 

Extremen
De studie van CE Delft schetst de ont-
wikkeling van de vraag in alle sectoren 
- de gebouwde omgeving, industrie, 
mobiliteit en landbouw - en die van het 
aanbod in de vorm van gas, waterstof, 
zon, wind en centrales. In 2030 zijn de 
grote gasvelden gesloten, een derde 
van de buurten is van het gasnet af en 
het aanbod van zonne-energie is sterk 
gegroeid. Er is nog geen of nauwelijks 
waterstof beschikbaar. De 4 scenario’s 
voor 2050 zijn die van regionale stu-
ring, nationale sturing, de internationa-
le waterstofeconomie en internationale 
bio-economie. ‘Deze langetermijnsce-
nario’s geven de extremen weer, het 
systeem van de toekomst zal ergens 
binnen die range werkelijkheid worden’, 
aldus Van der Niet. ‘Het scenario voor 
2030 is uiteraard het meest zekere 
vanwege het bestaande beleid. Met het 
doorrekenen van de energievraag en 
het aanbod door de netwerkbedrijven, 
komen de knelpunten in de infrastruc-
tuur duidelijk aan de oppervlakte. 
Zo zal de vraag naar elektriciteit in 
Drenthe en Groningen tussen nu en 
2050 verdubbelen. In alle scenario’s 
zal daarom het elektriciteitsnet op alle 
niveaus moeten worden verbeterd. 
Netwerkbedrijven kunnen zich niet 
veroorloven achterover te leunen. Maar 
er zijn meerdere scenario’s voorstelbaar 
en er zijn dus keuzen te maken. Samen-
werking is essentieel, ook op het gebied 
van de uitrol van zonnestroom.’

Ingrijpen in marktprijzen
De totale productiecapaciteit van elek-
triciteit in Groningen en Drenthe, inclu-
sief centrales, is ruim 7 gigawatt(piek) 
in 2020, 13 gigawatt(piek) in 2030 en tot 
31 gigawatt(piek) in 2050. De groei komt 
volledig door pv en wind op land en zee. 
Van der Niet: ‘Hier kan rekening mee 
worden gehouden in de Regionale 
Energiestrategie, inclusief de ruimte-
lijke afstemming. Overigens zit netbe-
heerder Enexis nu ook al niet stil. Er 
komt in Groningen en Drenthe volop 
capaciteit bij, maar de aanmeldingen 
voor nieuwe zonprojecten houden ze 
niet bij. Een zonnepark is sneller ge-
bouwd dan een transformatorstation. 
Wij vonden het daarom belangrijk een 
denklijn mee te geven: het is prima dat 
het zo hard gaat met de aanleg van 
grootschalige zonne-energiesystemen, 
maar ze hebben ook nadelen. Elek-
triciteit wil je op de juiste tijd op de 
juiste plaats. Dus van een zonnepark in 
Drenthe kun je je afvragen wat de winst 
is. Het huidige systeem van tarieven en 
subsidies zet de overwegingen van de 
producenten en exploitanten van zon-
necentrales voorop. Netwerkbedrijven 
moeten hen faciliteren. Voor een klein 
aantal uren moet een forse capaciteit 
worden aangelegd en dat zijn uiteinde-
lijk maatschappelijke kosten. Kan dat 
niet anders? Het idee is om een zon-
nepark op 50 procent van de capaciteit 
aan te sluiten, en met alles erboven 
een batterij op te laden. Die kan dan  

PV-VERZEKERING 
Onmiddellijke verzekering van uw
fotovoltaïsche installaties

Elektronica verzekering
3 All-risk verzekering

3 Omvat schade gerelateerde vervangings- of 
reparatiekosten

3 Dekt vrijwel alle kosten inclusief opbrengstverlies

Besteld door de klant in slechts 
3 minuten

3 Prijsberekening - na invoer van slechts 3 waarden

3 Online Offerte (PDF) na vermelding van naam en 
adres

3 Online Contract (PDF) - na online betaling via 
PayPal, creditcard of factuur

UW VOORDELEN
3 Verzekeringsvoordelen ver boven de 

marktstandaard

3 Eenmaal voltooid - 10 jaar effectieve 
bescherming

3 Vereist geen risicobeoordeling door de 
verzekeraar

3 Eenmalige premie vanaf 450 € plus
assurantiebelasting

3 Eenvoudige online claimrapportage & snelle 
claimverwerking

Product van

Exclusief voor partners van

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via
solarsystems@baywa-re.nl

Anzeigen_Solar Magazine_02.2020_NEW.indd   2 09.03.20   08:31

©
 A

lfe
n



in de avond weer ontladen op het net. 
Nieuw beleid is van belang om hier ook 
een businesscase voor te krijgen. In 
dit kader zijn er 3 opties: nieuwe regels 
ten aanzien van verplichte capaciteit, 
een subsidiesysteem dat rekening 
houdt met maatschappelijke kosten, 
of het inprijzen in netwerktarieven. De 
elektriciteitsmarkt zal mee gaan helpen 
wanneer zon-pv zorgt voor over-
schotten, want dan duikelt de prijs en 
verkoop je de elektriciteit liever op een 
ander moment.’

Andere aanpak
Alfen heeft over de jaren een bijzondere 
expertise opgebouwd in het ontwik-
kelen, implementeren en onderhouden 
van producten voor het elektriciteitsnet. 
Zo levert het vanuit de businessunit 
smart grids transformatorstations aan 
netwerkbedrijven. Die bedient tevens 
de ontwikkelaars en exploitanten van 
grootschalige energie-installaties, 
bijvoorbeeld met totale micronet-
oplossingen en slimme technologie 
voor monitoring en sturing. De 2 andere 
pijlers van het bedrijf zijn laadpalen 
voor elektrische voertuigen en grote 
mobiele en stationaire opslagsystemen. 
In dat laatste marktsegment is het een 
toonaangevende speler in Nederland en 
daarbuiten.Adriaan van Tets, direc-
teur strategie en communicatie, kan 
zich vinden in de denkrichting van de 
onderzoekers van CE Delft. ‘Het wordt 
niet altijd hardop gezegd in de zonne-
energiebranche en bij netwerkbedrij-
ven. Maar het besef dat het bouwen 
en aansluiten van de netten op basis 

van het piekvermogen van systemen 
niet houdbaar is, leeft wel degelijk. Het 
realiseren van een gebalanceerde dis-
tributie van elektriciteit en betaalbare 
energietransitie vragen om een veran-
dering in de aanpak. Het gebruik van 
opslagsystemen is daarbij een belang-
rijk bouwblok. We staan echter nog aan 
het begin van het integreren van die 
technologie in het energiesysteem.’

Proefopstelling
Alfen zet als een van de eerste Neder-
landse bedrijven stappen op de markt 

voor grote batterijen bij duurzame-
energie-installaties. Zo leverde het een 
opslagsysteem voor het zonnepark Al-
tweerterheide in de gemeente Weert, dat 
halverwege vorig jaar werd geopend. Dat 
telt 6.500 zonnepanelen op de grond en 
op de daken van naastgelegen schuren. 
Het energieopslagsysteem heeft een 
capaciteit van 617 kilowattuur. Het zorgt 
voor de stabilisatie van de stroomtoe-
voer op het net en maakt handel op de 
energiemarkten mogelijk. De proefop-
stelling kwam tot stand met behulp van 
een subsidie van de Rijksdienst voor On-
dernemend Nederland (RVO.nl) binnen 
een consortium van TNO/ECN/ SEAC, 
Scholt Energy Services, Soltronergy en 
WeertEnergie. Een soortgelijk project 
betreft het hybride energiepark van Vat-
tenfall in Haringvliet dat in september 
2020 operationeel moet zijn. Dat krijgt 
een capaciteit van 60 megawatt, genoeg 
om 40.000 huishoudens te voorzien van 
hernieuwbare energie. Alfen ontwikkelt 
en implementeert het slimme opslag-
systeem van 12 megawattuur dat voor 
verschillende doeleinden zal worden 
gebruikt, waaronder het uitvlakken van 
leveringspieken en netstabilisatiedien-
sten. Het opslagsysteem is uitgevoerd 
op basis van BMW-batterijen die tevens 
in elektrische auto’s worden gebruikt.

Onlosmakelijk onderdeel
‘Dit soort projecten betreff en busines-
scases die zich blijven ontwikkelen’, 
aldus Van Tets. ‘Met het toepassen van 
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energieopslagsystemen kunnen maat-
schappelijke kosten worden bespaard, 
onder andere door het terugdringen van 
investeringen in het net. Tegelijkertijd 
dienen ze als energiebuff er voor de mo-
menten waarop tekorten ontstaan. Maar 
daar staan natuurlijk kosten tegenover; 
het ontwerpen, bouwen, installeren en 
beheren van opslagsystemen vergt in-
vestering. Wij kijken naar dat spannings-
veld als een systeemintegrator. Bij de 
projecten in Weert en Haringvliet is niet 
voor niets sprake van een meerlaagse 
functie van de opslagsystemen die ‘the 
return on investment’ moet vergroten. 
Dit soort cases zullen nieuwe inzichten 
geven in hoe we het energiesysteem van 
de toekomst kunnen opbouwen. Dat 
opslag daar een onlosmakelijk onder-
deel van is, mag duidelijk zijn. We weten 
allemaal waar het naartoe gaat, de vraag 
is alleen hoe we er komen. De conclusie 
van CE Delft dat er dan ook moet wor-
den nagedacht over aanpassingen in de 
huidige wet- en regelgeving ten aanzien 
van netcapaciteit, netwerktarieven en 
subsidiëring, ligt vanuit dat perspectief 
voor de hand. De huidige systematiek 
stimuleert niet direct het inpassen van 
opslagsystemen in zonne- en windpar-
ken, terwijl er heel veel goede redenen 
zijn om het toepassen te versnellen. Wij 
investeren daarin als een bedrijf dat in-
noveert en specifi eke oplossingen voor 
klanten ontwikkelt. Maar er ligt wat dit 
betreft ook zeker een verantwoordelijk-
heid bij overheden.’

‘We weten allemaal waar het 
naartoe gaat, de vraag is alleen 

hoe we er komen’

Tijd om feest te vieren! 

Als eerste bedrijf 
dat het record van 
omvormer leveringen heeft behaald, stijgt Sungrow 
ver boven de industrie uit door middel van een sterk 
productportfolio en een toegewijd team dat lokale 
ondersteuning biedt in landen over de hele wereld.

CLEAN POWER FOR ALL

100 GW

We zullen blijven 
inzetten voor een 
schonere wereld. 
Dat is een belofte.
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2 jaar geleden bouwde Expo Haarlem-
mermeer een extra hal naast de al 
bestaande. Die uitbreiding kwam net 
op tijd om de groei van Solar Solutions 
International op te vangen. Dat wordt 
onderstreept door het feit dat beide 
hallen tijdens de komende editie van het 
evenement volledig gevuld zijn.

Exclusief karakter
‘Voor ons als beursorganisator is dat 
succes buitengewoon prettig’, aldus 
Rolf Heynen, co-founder van Good!. 
‘Een klant herinnerde me onlangs aan 
de beginjaren. Hij zei: “In vergelijking 
met nu leek het wel een braderie.” Hij 
had gelijk. Solar Solutions is inmiddels 
een mega-event. Dat is niet alleen onze 
verdienste, maar ook die van de deel-

Van braderie naar internationale ontmoetingsplaats

Solar Solutions International groeit, 
verbreedt en verdiept
Wie actief is in de zonne-energiesector heeft 7, 8 en 9 
september geblokt in de agenda. Dan vindt de 8e editie 
van Solar Solutions International plaats. Deze vakbeurs 
voor zonne-energie is inmiddels uitgegroeid tot de grootste 
in Noordwest-Europa, onder andere door doorlopend te 
vernieuwen. Dit jaar uit dat zich onder andere in het toevoegen 
van het evenement Smart Storage, het herschikken en 
verdiepen van het seminarprogramma en nog meer ruimte 
maken voor bedrijven die hun actuele innovaties tonen.

nemers. Dit jaar komen er 275 à 300 
standhouders uit binnen- en buitenland. 
Vrijwel alle grote spelers in zonnepane-
len, omvormers en opslag doen mee. 
We gaan bovendien tussen de 15.000 
en 17.500 bezoekers ontvangen. Daarbij 
is het van belang te onderstrepen dat 
we bijzonder sterk hechten aan het ex-
clusieve karakter van een vakbeurs. We 
weren consumenten, onder andere door 
de toegangsprijs te verhogen naar 75 
euro en een buitengewoon streng deur-
beleid. 2 maanden na Solar Solutions 
organiseren we de groene woonbeurs 
Huis & Energie in de Brabanthallen in 
Den Bosch. Daar kunnen zij terecht.’

Positief verrast
Het is volgens Heynen een veelvoor-

komende misvatting dat de zonne-
energiesector, los van incrementele 
vernieuwing, maar weinig fundamentele 
innovaties kent. Dat wordt volgens hem 
ook in de komende editie van Solar So-
lutions International weer bewezen.
‘Het tonen van nieuwe producten die 
binnen een half jaar op de markt komen 
of maximaal een half jaar geleden zijn 
geïntroduceerd, is al een tijdje onder-
deel van ons evenement. Juist daarin 
onderscheidt de beurs zich van andere. 
Standhouders en bezoekers komen niet 
alleen om te netwerken. Ze willen juist 
nieuwe dingen zien. Wij willen dat ook. 
En wat is er dan mooier om positief ver-
rast te worden door innovatieve techno-
logie die niet zelden later ook nog eens 
bijzonder succesvol blijkt te zijn. Dit jaar 
brengen we die nog meer in beeld dan 
voorheen. Dat doen we op de innova-
tieboulevard die naar de ingang van 
Solar Solutions leidt. Een onafhankelijke 
jury beoordeelt de producten en kent 
de meestvernieuwende producten een 
Solar Solutions Innovation Award toe.’

Nieuwe vorm
Een van de zaken die de beursorgani-
satie dit jaar grondig reorganiseert is 
het driedaagse seminarprogramma dat 
tijdens de beurs loopt.   

Supporting
sustainability

Sunbeam Nova

www.sunbeam.solar

•  Snelle en gemakkelijke installatie
•  Solide ondersteuning van de panelen
•  Geïntegreerde potentiaalvereffening

Bel of mail ons!

tel. 030 - 43 00 333
info@sunbeam.solar

Vakbeurs Solar Solutions International 
verplaatst vanwege coronavirus

Na het ter perse gaan en ter verspreiding 
aanbieden van dit tijdschrift heeft beurs-
organisator Good! omwille van de uitbraak 
van het coronavirus in Europa besloten 
de vakbeurs Solar Solutions International 
te verplaatsen naar een latere datum, te 
weten van 7 tot en met 9 september 2020.
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Volgens Peter Groot, co-founder  van 
Good!, ligt de reden daarvoor onder an-
dere in het creëren van meer overzicht 
en het maken van verdiepingsslagen.
‘Het seminar vindt dit jaar op 2 pleinen 
plaats: PV Solutions en PV Trends. Het 
eerste staat in het teken van sessies en 
workshops waarin bezoekers worden 
ondergedompeld in specifi eke thema’s. 
Voor iedere dag staan 6 standaard-
blokken geprogrammeerd. In de 
ochtend gaat het over de Stimulerings-
regeling Duurzame Energie (SDE+)-
projecten op daken, land en water. Die 
worden bijvoorbeeld toegelicht vanuit 
projectmatig, beleidsmatig, fi nancieel 
en designperspectief. In de middagen 
zijn de onderwerpen veiligheid, opslag 
en building integrated pv (bipv) aan de 
beurt. Op PV Trends concentreren zich 
de lezingen op de majeure actuele ont-
wikkelingen aangaande technologie, 
de markt en beleid. Daar zullen onder 
andere de sprekers Wido van Heem-
stra van de Rijksdienst voor Onderne-
mend Nederland (RVO.nl), Jan-Willem 
Tolkamp van SOLIDpower en Christian 
Löffl  er van TesVolt optreden. Door onze 
seminars in deze nieuwe vorm te gie-
ten, voegen we nog meer kwaliteit toe 
aan Solar Solutions, daar zijn we van 
overtuigd. Het delen en opdoen van 
kennis is immers een van de pijlers van 
onze vakbeurs.’

Smart Storage
Solar Solutions International maakt 
al langer deel uit van het concept ‘all 

electric’. Daarmee erkent Good! dat 
zonne-energiesystemen steeds meer 
onderdeel worden van integrale oplos-
singen voor verduurzaming. Daarom 
organiseert het gelijktijdig Duurzaam 
Verwarmd, de nationale beurs voor 
duurzame klimaattechnieken. Dat 
evenement heeft een eigen ingang en 
innovatieboulevard. Daarnaast krijgt 
Smart Storage voor de eerste keer de 
status van een eigen evenement. 
Heynen: ‘Je ziet momenteel vele be-
drijven inspelen op de opkomst van die 
markt. Zo zijn er steeds meer partijen uit 

NK Panelen Plaatsen

Vorig jaar werd op Solar Solutions International voor de eerste keer het NK Panelen 
Plaatsen georganiseerd. 12 installateurs/montagebedrijven streden om het kampioen-
schap. Zij werden allereerst beoordeeld op kwaliteit en veiligheid, en daarna op snel-
heid. Uiteindelijk ging Solar Noord er met de prijs vandoor.

‘Toen Rexel en ESDEC met het idee voor het NKPP op de proppen kwamen, waren we 
meteen enthousiast’, aldus Peter Groot. ‘We zagen direct dat het meer was dan een 
gimmick. De kern is het vieren van vakmanschap en het onderstrepen van het belang 
van goed en veilig werken. Het kampioenschap bevestigt daarmee de voortschrijdende 
professionalisering van de sector. Dat is een zaak waaraan wij ons graag verbinden.’

Het NK Panelen plaatsen kent dit jaar diverse voorrondes (red. zie het artikel in het hart van 
dit tijdschrift). Zo kunnen meer deelnemers meedingen naar de winst. Op Solar Solutions 
International zelf zullen wederom 12 teams aantreden. Groot kijkt daarnaar uit.
‘Los van de serieuze ondertoon is het natuurlijk een bijzonder leuk en levendig 
gebeuren, en daarmee een verrijking van de beurs. Vorig jaar trok het vele bezoekers 
die genoten van wat ze zagen. De teams waren uitermate fanatiek. De aandacht van 
de media was groot. Dit jaar zal er wat betreft dat alles ongetwijfeld nog een tandje 
worden bijgezet.’

de solar – groothandels, installateurs en 
fabrikanten – die producten en diensten 
op dit gebied aanbieden. Daarnaast 
komen er in Nederland en de rest van 
Europa allerhande nieuwe producenten 
op die aan willen sluiten bij ons evene-
ment. Wij geven in onze beurscatalo-
gus duidelijk aan welke standhouders 
oplossingen op het gebied van smart 
storage hebben – elektrische, waterstof 
en nog andere. Bovendien bieden we 
ook hen hun eigen innovatiepodium. 
Ook wij sorteren daarmee voor op de 
grote toekomst van opslag.’

GROEI MEE MET 
ELSUN ZONNEPANELEN

Op Solar Solutions kun je onze kwalitatieve 
zonnepanelen van Hollandse bodem 
ontdekken. Fraaie, premium panelen met 
hoge opbrengsten. Gemaakt in Nederland 
van alleen de beste materialen. 
En mooi vormgegeven.

Ontdek ze op stand A15. Alvast een afspraak 
maken voor een persoonlijke uitleg? 
Mail naar: info@elsun.nl of bel 050 502 11 60.

2e Energieweg 5    9301 LL Roden    050 502 11 60    www.elsun.nl

3609_Elton_Advertenties_beurs_Solar_Solutions_A4.indd   1 11-02-20   15:06

Vakbeurs Solar Solutions International 
verplaatst vanwege coronavirus

Na het ter perse gaan en ter verspreiding 
aanbieden van dit tijdschrift heeft beurs-
organisator Good! omwille van de uitbraak 
van het coronavirus in Europa besloten 
de vakbeurs Solar Solutions International 
te verplaatsen naar een latere datum, te 
weten van 7 tot en met 9 september 2020.
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Nederland heeft volgens de cijfers van 
het trendrapport in 2019 ten minste 
2.408 megawattpiek aan zonnepanelen 
verwelkomd. ‘Wanneer het huidig geïn-
stalleerd vermogen de komende 
10 jaar doorzet en windenergie ook 
blijft groeien, dan produceert Neder-
land in 2030 100 procent duurzame 
elektriciteit’, aldus Rolf Heynen in het 
Nationaal Solar Trendrapport 2020. 
‘Dan is opschalen niet voldoende, 
maar zullen opwekker, afnemer en alle 
tussenliggende partijen het systeem 

Dutch New Energy Research presenteert 2 nieuwe trendrapporten:

‘100 procent duurzame elektriciteit en 
200.000 warmtepompen in 2030’

100 procent duurzame elektriciteit en 200.000 warmtepompen. 
Het zijn zomaar 2 getallen waarmee de zonne-energie- en warmtepompsector 
zich in de handen zullen wrijven. Herkomst van de getallen zijn het Nationaal 
Solar Trendrapport en het Nationaal Warmtepomp Trendrapport, die beide dit 

kwartaal werden gepubliceerd door Dutch New Energy Research.

meer fl exibel en slim moeten ontwer-
pen, in combinatie met energieopslag.’

2.408 megawattpiek
Heynen en zijn onderzoeksteam hebben 
voor het trendrapport de Nederlandse 
zonne-energiemarkt minitieus in beeld 
gebracht. Meest in het oog springend is 
het totaal in Nederland in 2019 geïn-
stalleerde pv-vermogen: 2.408 mega-
wattpiek. In totaal werden er volgens 
het onderzoek 8,1 miljoen zonnepanelen 
geïnstalleerd. Het gemiddelde   

Seminars over trendrapporten

Tijdens de vakbeurzen Solar Solutions 
International en Duurzaam Verwarmd 
worden presentaties gegeven over 
zowel het Nationaal Solar Trendrap-
port als het Nationaal Warmtepomp 
Trendrapport. Daarbij worden ook tipjes 
van de sluier opgelicht van de Dutch 
Solar Quarterly, waarvoor gebruikers 
een abonnement kunnen afsluiten bij 
Dutch New Energy Research.
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AFCI om het brandrisico proactief te verminderen
Vlambogen – het plotseling vrijkomen van energie door 
een elektrische stroom die via de lucht tussen twee 
geleiders stroomt – zijn de belangrijkste oorzaken van 
branden in PV-systemen. Als er een vlamboog optreedt 
in een pv-installatie, kan de temperatuur oplopen tot 
boven de 3.000 graden Celsius wat gemakkelijk brand 
veroorzaakt en waarbij de hoge DC-spanning een risico 
vormt voor installateurs en brandweermannen.

De Huawei-omvormer kan via de Arc Fault Circuit Inter-
rupter (AFCI) vlambogen detecteren met een nauw-
keurigheid van 99,9 procent. Het is daarmee de beste 
oplossing in de solar-industrie. De Huawei-omvormer is 
zelfl erend (AI BOOST) en blijft daardoor nieuwe informa-
tie over vlambogen verzamelen om het systeem te be-
schermen, zelfs bij de aanwezigheid van complexe ruis.

Smart I-V Curve Diagnosis
Huawei heeft in juni 2019 AI Boost Smart I-V Curve 
Diagnosis 3.0 geïntroduceerd. Hiermee is kunstmatige 
intelligentie (AI-)technologie voor de eerste keer geïn-
troduceerd in de wereld van solar operation & mainte-
nance (O&M). Door zelfl eren via AI verzamelt de oplos-
sing I-V-ervaring en optimaliseert het foutmodellen. Het 
duurt slechts 15 minuten om een PV-installatie van 100 
MW te scannen en automatisch een detectierapport te 
genereren met 14 soorten fouten. De oplossing is van 
toepassing op een breed scala aan PV-toepassingen, 
zoals grootschalige grond-, gedistribueerde en resi-
dentiële PV-installaties.

Nieuwe genaratie 1-fase 
omvormer en nieuwe optimizer
Nieuwe 1-fase omvormer zal compati-
bel zijn met de nieuwe optimizer voor 
een verbeterde veiligheid en betere 
gebruikerservaring. Meer informatie 
is alléén beschikbaar in de stand van 
Huawei: A8, A9.

SUN2000L-2-5KTL-L0
SUN2000L-2-5KTL-L0 is ontworpen 
voor sociale woningbouwprojecten. 
De installatiebedrijven/projecteigenaren 
kunnen een 4G-dongle kiezen om het 
systeem te monitoren via een simkaart. 
Dit is de beste oplossing voor cyber securty, 
want het is dan niet nodig om de in de woning 
aanwezige internetverbinding te gebruiken.

SUN2000-100KTL-M1
De Huawei SUN2000-100KTL-M1-
omvormer is ontworpen voor 
toepassingen op commerciële en 
industriële schaal. Het integreert 
allereerst AI- en PV-technologieën 
voor optimale levelized cost of 
energy (LCOE). De Huawei-omvormer heeft 10 MPPT’s met 
20 ingangen, wat betekent dat er 2 strings zijn in 1 MPPT. De 
Huawei-omvormer heeft een volledig afgedicht ontwerp en 
ondersteunt Smart I-V Curve-diagnose. De Huawei SUN2000-
100KTL-M1 kan volgens PVsyst de opbrengsten met 3% 
verhogen en ter plaatse getest worden.

SUN2000-3-20KTL-M0
De SUN2000-3-20KTL-M0 is een 3-fase 
omvormer met AI Boost AFCI en is door 
Huawei in 2019 gelanceerd. De gehele 
omvormerserie heeft de Intersolar 2019 
Award gewonnen. Recentelijk heeft Huawei 
de standaardgarantie voor de SUN2000-
3-20KTL-M0 uitgebreid van 5 naar 10 jaar. 

[ADVERTORIAL]

Roads to a digital world | Huawei presenteert 
technologische innovaties met AI BOOST

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

De installatiebedrijven/projecteigenaren 

systeem te monitoren via een simkaart. 
Dit is de beste oplossing voor cyber securty, 
want het is dan niet nodig om de in de woning 

Huawei Benelux Solar Team organiseert een online event 
genaamd; Haal de zon binnnen! Huawei introduceert de 
nieuwste generatie omvormers (17-19 maart). Voor meer 
informatie bezoek onze website solar.huawei.com/nl of stuur 
een e-mail naar Sarah Yang, yangchun20@huawei.com
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Netbeheer Nederland: ‘Minimaal 3 tot 4 jaar nodig 
om achterstanden weg te werken’

‘De kaartjes voor transportcapaciteit kleuren steeds meer oranje en rood. Er is mini-
maal 3 tot 4 jaar nodig om de achterstanden weg te werken’, aldus Edwin Edelenbos, 
manager Strategie bij Netbeheer Nederland. Edelenbos, namens de netbeheerders 
aanwezig op de Solar Business Day tijdens de presentatie van het Nationaal Solar 
Trendrapport 2020, deed zijn uitspraak tijdens een paneldiscussie.

Dagvoorzitter en cabaratier Dolf Jansen voelde hem aan de tand over het hoe en 
waarom de netbeheerders niet voorgesorteerd hebben op de explosieve groei van 
zonne-energie. Edelenbos: ‘Laat er geen misverstand over bestaan; we hebben meer 
duurzame energie nodig en een rem op wind- of zonne-energie zou niet goed zijn. 
Tegelijkertijd moet er een einde komen aan het model waarbij er vanuit het perspectief 
van de netbeheerders op afgelegen plekken zonneparken gebouwd worden, want dit 
leidt tot hoge aansluitingskosten. Het systeem waarbij projectontwikkelaars hun eigen 
businesscase rondmaken en een deel van de kosten bij anderen neerleggen – de net-
beheerders en dus ook de consument – moeten we anders inrichten. De investeringen 
in de elektriciteitsnetten gaan anders nog verder omhoog. En de echte zorg is toch het 
betaalbaar houden van de rekening voor de consument.’

zonnepaneelvermogen is daarmee 
gestegen van 288 naar 294 wattpiek. 
Ruim een kwart van de zonnepanelen 
vond zijn weg naar de residentiële 
markt, goed voor 0,7 gigawattpiek. 
Bijna twee derde van de zonnepanelen 
werd in de commerciële markt geïn-
stalleerd, goed voor 1,7 gigawattpiek 
en al dan niet geplaatst met subsidie 
uit de Stimuleringsregeling Duurzame 
Energieproductie (SDE+).

1.800 petajoule
In het trendrapport wordt ook een tipje 
van de sluier opgelicht van de Roadmap 
2020-2030 die onderdeel is van de Dutch 
Solar Quarterly, het onderzoeksrapport 
over de Nederlandse zonne-energie-
markt van Dutch New Energy Research 

dat ieder kwartaal verschijnt. Daarbij 
wordt een interessant inkijkje gegeven in 
de toekomst van het fi nale Nederlandse 
energieverbruik van 1.800 petajoule dat 
vandaag de dag voor 53 procent bestaat 
uit warmte, 27 procent uit brandstof en 
20 procent uit elektriciteit. 
‘Het is met de kennis van vandaag mo-
gelijk om in 2030 100 procent duurza-
me elektriciteit op te wekken’, schrijven 
de onderzoekers. ‘Dat kan wanneer 
jaarlijks tot 2030 ‘slechts’ 2 giga-
wattpiek zonne-energie wordt geïnstal-
leerd, ruim 1 gigawatt wind op zee en 1 
gigawatt wind op land, dat resulteert in 
een verhouding zon tot wind van 50:50 
(red. uitgedrukt in gigawatt(piek)) en 
van feitelijke opwek in gigawattuur tus-
sen de 25:75 en 30:70.’

Verkoopstijging
Minstens even interessant voor de 
zonne-energiemarkt is de opkomst 
van de warmtepomp. Warmtepompen 
worden immers in toenemende mate 
gecombineerd met zonnepanelen, zon-
necollector of een combinatie hiervan 
(red. pvt-panelen) om te fungeren als 
duurzame bron. Uit de onderliggende 
enquête die is uitgevoerd voor het Nati-
onaal Warmtepomp Trendrapport blijkt 
dat warmtepompfabrikanten een ver-
koopstijging van 37 procent verwachten 
in 2020. Installateurs verwachten dit jaar 
zelfs een verdubbeling van de verkoop. 
Het residentiële segment, zowel de 
bestaande bouw als nieuwbouw, vormt 
veruit het grootste deel van de markt en 
laat in aantallen de hoogste groei zien in 
vergelijking met de utiliteit en industrie.
Buitenluchtwarmtepompen zijn door 
de fabrikanten verreweg het meeste 
verkocht en door de installateurs het 
meeste geïnstalleerd. Zowel in de wo-
ning- als utiliteitsbouw is buitenlucht 
als bron populairder dan de bodem. In 
de industrie zijn bodemwarmtepompen 
met een gesloten systeem de favoriet. 

Stijgende installatiekosten
De installateurs verwachten bij dit alles 
de komende 5 jaar gemiddeld wel een 
totale stijging van de installatiekosten 
van 13 procent. De fabrikanten ver-
wachten gemiddeld een totale stijging 
van 2,6 procent van de productie-
kosten. Deze prijsstijgingen staan in 
confl ict met de roep van de consument 
om warmtepompen juist goedkoper te 
maken. Niet voor niets stelt in het on-
derzoek 46 procent van de installateurs 
de aanschafprijs als een grote tot zeer 
grote belemmering voor consumenten 
te zien. Nog eens 28 procent ziet de 
aanschafprijs enigszins als een belem-
mering.  Bijna 40 installateurs noemt 
het geluidsniveau van de warmtepomp 
overigens als meest belangrijke techni-
sche obstakel.
De Vereniging Warmtepompen (red. 
voorheen DHPA) ziet ondanks deze 
belemmeringen de toekomst rooskleu-
rig tegemoet. De brancheorganisatie 
voorspelt in het trendrapport dat er in 
2030 jaarlijks 200.000 warmtepompen 
geïnstalleerd worden en dat er te zijner 
tijd meer dan 1,4 miljoen warmtepom-
pen opgesteld staan.

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

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

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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Vlutters Tools & Safety: vernieuwd en toch vertrouwd
T +31 (0)541 - 57 30 00
E info@vlutters.nl
www.vlutters.nl

De specialist voor veilig en 
efficiënt werken naar, op 
en van het dak

Het werken op een dak gaat gepaard met 
risico’s. Voor iedere bouwprofessional die zijn 
veiligheid wil waarborgen, zijn persoonlijke 
beschermingsmiddelen en het juiste materieel 
onmisbaar. Voor het complete plaatje horen 
daar goede onderhoudsservice, adviezen en 
ondersteuning van veiligheidsprocessen bij. 

Met meer dan 100 jaar ervaring op zak weet 
veiligheidspecialist Vlutters Tools & Safety u 
te ontzorgen met juiste adviezen en materieel. 
Voor zowel naar, op en van het dak.

SolarSolutions_20200213_AdvertentieVlutters(186x131mm).indd   1 2/13/2020   2:25:14 PM



BayWa r.e. laat
PV-Shelter zien
BayWa r.e. presenteert op Solar So-
lutions International een primeur: de 
BayWa PV-Shelter. De nieuwe PV-
Shelter beschermt de omvormers tegen 
alle weersomstandigheden. BayWa r.e. 
monteert en bekabelt de PV-Shelter, wat 
resulteert in meer productiviteit voor de 
klant. Daarbij houdt het bedrijf kwali-
teitscontroles langs de gehele productie-
procedure. De PV-Shelter is verkrijgbaar 
in 2 maten: een variant van 2.300 bij 
1.470 en 1.302 millimeter en een variant 
van 2.300 bij 2.844 en 1.302 millimeter. 

Q CELLS onthult Q.PEAK DUO BLK-G8+ 
Huiseigenaren die kiezen voor de Q.PEAK DUO (BLK) – G6+ zonnepanelen van Q 
CELLS kunnen vanaf nu rekenen op een productgarantie van 25 jaar. Bovendien ont-
hult de fabrikant dit jaar op de beursvloer het zonnepaneel Q.PEAK DUO BLK-G8+. 
Dit zonnepaneel is haast identiek aan de Q.PEAK DUO BLK-G6+, maar heeft een 
12-busbarsdesign om het weerstandsverlies te verminderen en de algemene module-
effi ciëntie te verbeteren. De prestaties van dit zonnepaneel met halve zonnecellen wor-
den ondersteund door de Q.ANTUM-technologie. Deze technologie bevat anti-LID 
(door licht geïnduceerde degradatie), anti LeTID (door licht en verhoogde temperatuur 
geïnduceerde degradatie) en anti-PID (potentiële geïnduceerde degradatie). 

Growatt start uitlevering residentiële 
omvormer MIN 2500-6000TL-XE
Growatt is gestart met de uitlevering van zijn nieuwste 
residentiële omvormer: de MIN 2500-6000TL-XE. 
Tijdens de vakbeurs Solar Solutions International toont 
Growatt deze omvormer voor het eerst aan het publiek. 
De omvormerserie TL-XE is de opvolger van de huidige 
omvormerserie MTL-S. De MIN 2500-6000TL-XE kent 
een aantal verbeteringen ten opzichte van zijn voor-
ganger. Zo is de nieuwe omvormer 30 procent lichter, 
uitgerust met dubbele maximum powerpointtrackers en 
is er een nieuw design met oled-display en touch-toets. 
Ook is de omvormer beter beschermd tegen water en stof.

VDH Solar: garantie zonnepanelen AEG 
verlengd naar 20 en 30 jaar
VDH Solar meldt dat de garantietermijnen voor glas-folie- en glas-glaszonnepanelen 
van AEG verlengd worden naar respectievelijk 20 en 30 jaar. De verlenging gaat per 
direct in. ‘De opbrengstgarantie voor de AEG-zonnepanelen bedroeg al 25 jaar en 
de productgarantie wordt nu uitgebreid’, duidt VDH Solar-directeur Lucien van der 
Heide. De garantie is van toepassing op defecten van het product zoals het alumini-
um, het glas en de junctionbox. Voldoet een zonnepaneel binnen de garantieperiode 
niet meer aan de technische eisen? Dan kan een installateur namens de eindgebrui-
ker aanspraak maken op de garantie.

HELUKABEL toont 
kabelassortimenet
Tijdens Solar Solutions International 
laat fabrikant HELUKABEL zijn 
nieuwste kabels voor zonne-energie-
systemen zien. Onder het eigen merk 
SOLARFLEX biedt het bedrijf een 
reeks verschillende kabeltypen met 
Europese goedkeuring aan. Naast de 
zonnekabels maken de accessoires het 
assortiment compleet. HELUKABEL 
biedt voorgemonteerde pv-kabels en 
-connectoren aan.
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De eerste editie van het NK Panelen Plaatsen werd een 
onverwacht groot succes. Het werd omarmd door heel 
veel bedrijven uit de branche en trok dagelijks honderden 
toeschouwers. De media-aandacht van zowel de tv, radio, 
kranten en magazines alsook de socialmediaplatforms, 
was groot. Geen wonder dat het evenement een vervolg 
krijgt. En daarbij wordt er weer een stapje extra gezet.

Belang van kwaliteit en veiligheid
Het idee voor het NK Panelen Plaatsen is ontstaan 
aan de keukentafel. Raimond Looye van elektrotechni-
sche groothandel Rexel keek naar buiten, zag een kas 
en dacht aan het kampioenschap Kassiebouwen dat 
jarenlang een begrip was in het Westland. Wat als we 
zoiets voor de installateurs van zonne-energiesystemen 
zouden organiseren? Hij belde met montagesysteem-
fabrikant ESDEC. Samen zetten ze met Solar Solutions 
International de organisatie van de eerste editie in ‘no 
time’ in gang. Looye: ‘Het NK Panelen Plaatsen is een 

Finale NK Panelen Plaatsen: 
‘We vieren er het vakmanschap van 
de zonnepaneelinstallateur’

manier om de mensen die het uitvoerende werk doen in 
de schijnwerpers te zetten. Het is een erkenning voor hun 
vakmanschap, waarbij we het belang van kwaliteit en vei-
ligheid vooropzetten. Daarbij gaat het niet alleen om het 
elektrotechnische aspect, maar ook om de montage.’

Onderliggende boodschap
Solar Magazine heeft zich als hoofdmediapartner verbon-
den aan het NK Panelen Plaatsen. Het kampioenschap 
voor pv-installateurs beleeft dit jaar zijn tweede editie en 
Solar Magazine zal wederom live verslag doen. Uitgever 
Edwin van Gastel: ‘Door het NK Panelen Plaatsen wordt 
nog meer voor het voetlicht gebracht – zowel binnen als 
buiten de zonne-energiewereld – dat de kwaliteit en veilig-
heid van het werk het fundament van het toernooi vormen 
en dus ook vooropstaan in de beoordeling. Dat doen de 
jury en commentator ter plekke. Maar Solar Magazine kan 
die boodschap middels tekst, foto’s en video naar een 
geheel ander niveau tillen. We berichten vooraf, tijdens en 

12 teams strijden tijdens het NK Panelen Plaatsen om de eer wie zich 
een jaar lang de beste zonnepaneelinstallateur van Nederland mag noemen. 
De fi nales vinden plaats tijdens de vakbeurs Solar Solutions International 
op 7, 8 en 9 september in Expo Haarlemmermeer te Vijfhuizen.

na het toernooi over het NK Panelen Plaatsen op onze 
website en in onze nieuwsbrief en magazine. Alleen de 
website van Solar Magazine trok vorig jaar al meer dan 
2,8 miljoen unieke bezoekers. Bovendien beschikken we 
over de best gelezen zonne-energienieuwsbrief van de 
Benelux met ruim 20.000 abonnees en een openings-
percentage van ruim 58 procent. Als hoofdmediapartner 
zetten we dat enorme bereik in om het toernooi en de 
onderliggende boodschap te promoten en natuurlijk ook 
om de winnaar in het zonnetje te zetten.’

Bonussen en aftrek
Paul Verkaik geeft tijdens de fi nale van het NK Pane-
len Plaatsen wederom acte de présence als voorzitter 
van de jury. Dat doet hij met veel enthousiasme. ‘We 
vieren er het vakmanschap van de zonnepaneelinstal-
lateur. En dat is van groot belang. Onze sector groeit 
ontzettend snel. Er is geld te verdienen. Dat trekt vele 
partijen aan die denken dat iedereen het kan. Maar dat 

is natuurlijk niet waar. Het installeren van een optimaal 
werkend systeem en het vermijden van risico’s – zowel 
voor de installateur als de klant – vergt specifi eke kennis 
en ervaring. En het NK Panelen Plaatsen is bij uitstek 
geschikt om dat te onderstrepen en tonen.’
Een aantal van de toeschouwers dacht vorig jaar dat het 
om snelheid draaide. Dat zorgde voor discussie, ook 
achteraf, terwijl dat volgens Verkaik absoluut niet aan 
de orde was. ‘Goed installeren begint met kwaliteit en 
veiligheid. Dat staat dan ook voorop. De manier waarop 
mensen communiceren, hun werk organiseren, zich over 
het dak verplaatsen, hoe ze met de zonnepanelen om-
gaan, de wijze van het monteren van de power optimi-
zers en het aansluiten van de omvormer van NK-partner 
SolarEdge… we wegen het allemaal mee. Al die kwali-
teits- en veiligheidsaspecten verrekenen we in de vorm 
van bonussen en aftrek in de tijdswaarneming. Zo zou 
het kunnen dat – net zoals vorig jaar – het snelste team 
er niet vandoor gaat met de beker.’

De 12 fi nalisten
De finales van het NK Panelen Plaatsen vinden plaats op 
7, 8 en 9 september tijdens de vakbeurs Solar Solutions 
International in Expo Haarlemmermeer te Vijfhuizen. 
Professionele bezoekers kunnen gratis toegangskaarten 
bestellen via de website van Solar Solutions International 
door gebruik te maken van de actiecode ‘SOLARMAG’.

De 12 fi nalisten van het NK Panelen Plaatsen zijn:
1. 365Zon.nl
2. Atama Solar Energy 
3. Dijkman Energy Systems
4. DNR-Energy 
5. HR Techniek
6. Off Grid Instalatietechniek
7. Solar Concept
8. SunCatch Solarsystems
9. Suntech Energy 
10. Zelfopwekken.nl 
11. Zelfstroom Montage 
12. Zonzo

Vakbeurs Solar Solutions International 
verplaatst vanwege coronavirus

Na het ter perse gaan en ter verspreiding aanbieden van 
dit tijdschrift heeft beursorganisator Good! omwille van de 
uitbraak van het coronavirus in Europa besloten de vakbeurs 
Solar Solutions International te verplaatsen naar een latere 
datum, te weten van 7 tot en met 9 september 2020.
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EXPOSANTEN SOLAR SOLUTIONS 
Bedrijfsnaam Standnummer

2Solar C3.1
4BLUE B15
ABB J8.1
Action Energie T6.1
Aerocompact D10
Afore New Energy Technology                 A7
Agentschap Telecom K9
AISWEI New Energy Technology            J10
Alfen J11
Alfen G4
Allimex Green Power H9
All-up E19
Alternative Energy G10
Apsystems C9.1
APSystems G4
Astronergy G4
ATEPS Nederland IA7
Autarco C9
Avasco Industries B9.1
AXITEC Energy H8.1
Batenburg Energietechniek H10
Bauer Energiekonzepte J12
BayWa r.e. Solar Systems B10
BDA Opleidingen G4
BIPV Nederland G3
BirdBlocker K13
Bizline G4
Bosch & van Rijn J1.1
British Solar Renewables E21
Busbar Systems A13
Canadian Solar EMEA C11
Carbomat B8
CCL Solar H7
Chiko Solar Europe D19
Ciel & Terre International K8
Citel Electronics K6
Clage G4
Comdis Europe G5.1
Conduct G4
Conduct Technical Solutions D9.1
Coolblue F14
De Centrale BTW Teruggave D6
Delta Electronics  D15

Deltazon A17
DenG Solar C13
Dimplex G4
droning4solar E23.1
Duramotion J5 & K4
Dutch New Energy F11
Eco Green Energy K14
Elsun BV A15
ELT / Valdinox T7.2
ENGIE Electroproject A12
Enphase Energy Benelux C8
ERA Solar Technology E24.1
Esdec C1
Esdec G4
ET Solar E20
Euro-Index E6
EVBox G4
EWS A20
Exasun D12
Eyecatcher J4
Flower Turbines IA6
Friand B13
Fronius International B5
FuturaSun U11
GCL System Integration Technology        A5
Geyer Nederland D17
Ginlong(Solis) Technologies G7
GL Link (Europe) F4
GOLDBECK SOLAR E7
Greenbuddies G6
Greenrock G5
GROWATT New Energ Technology B11
GSE Integration B2
HADEC Innovatie D5
Hanover Solar C3
Hanwha Q CELLS D7
Hartclass F2
Helukabel E18
Herschel G4
Holland Solar F13.1
Hoymiles Converter Technology D9
HUAWEI Digital Technologies A8+A9
Huisman Etech Experts A18
Indutecc Industrial Solutions H13
INVT Solar Technology A11
IRFTS C14
ISOTEC Energy C16
ITHO Daalderop G4

Jetion Solar Services Europe J8
Jiangsu Dehui Solar Power D16
Jiangsu GoodWe Power Supply Technology F9
Jiangsu Sunport Power B4
Jolywood S9
Kenter D4.1
KONTEK H3.1
KOSTAL Industrie Electrik A6
Krannich Solar C4
KS Profiel F12
KWX N13
Leapton Solar J7
Libra Energy D3, E3
LONGi Solar Technology C5
LP Energy / Redox Storage Solutions     IA5
Luxen Solar Energy K1
Meteocontrol  D1.2
MKG Montagebau Karl Gobel D11
MORRENsolar A14
NEDKAB E25
Niedax Kleinhuis E8
Ningbo Ulica Solar Science & Technology  E13
OK GROUP SRL F7
Omega Energietechniek K2
PEIMAR INDUSTRIES E15
Perlight Solar B11.1
Petersen Arbozorg & Veiligheid   E16
PFALZSOLAR E12
PGM.solar J9
Premium Mounting Technologies A10
Profloating C17
Projoy Electric K11
Puk Benelux C2
PV Solar Services A1
PVX Multimount B17
Qingdao Northern Electric and Power A21
Rawicom H3
REC Solar EMEA D1
RECOM SOLAR D4
RENAC Power Technology F3
Rexel Nederland G4
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland E10
S:flex Nederland D8.1
Sadinter U12
SAJ Electric H8
SCHLETTER SOLAR D20
Schotman Elektro P7
Seraphim Solar System J3

Plattegrond en standhouders Solar Solutions en Duurzaam Verwarmd 2020
De vakbeurs Solar Solutions vindt dit jaar plaats op maandag 7, dinsdag 8 

en woensdag 9 september 2020 in Expo Haarlemmermeer te Vijfhuizen (red. zie kader). 
Op deze pagina treft u een exposantenoverzicht aan – en plattegrond – met alle organisaties die acte de présence geven. De afgebeelde exposantenlijst bevat de 

deelnemers bijgewerkt tot en met maandag 24 februari 2020. Het meest actuele exposantenaanbod vindt u op de websites www.solarsolutions.nl en www.duurzaamverwarmd.nl.
Het meest actuele exposantenaanbod vindt men op de websites www.solarsolutions.nl en www.duurzaamverwarmd.nl.

SF Solar Fabrik H12
Sharp Electronics  U13
Shenzhen SOFARSOLAR G2
Siebert Nederland E5
SMA Benelux B9
SMA Benelux G4
Snelfunderen T5
Solar Construct Nederland C12
Solar Magazine B14
Solar Monkey C6.1
Solar4All H4
Solarclarity C7
SolarComparison K7
SolarEdge Technologies G4
SolarEdge Technologies C6
SOLARSTELL B16
SolarToday B1
SolaX Power Network Technology A3
Solinso G3
Solned A4
Soluzon IA8
Staubli G4
Stichting Garantiefonds ZonZeker K10
Sunbeam D8
SunData B7
SUNERG G4
Sunprojects - Efacec D18
Sunrise Energy / CKW Trading G8
Suntech Deutschland J4.1
Suzhou Hypontech A16
Suzhou Talesun Solar Technologies D14
SVH G4
Switch2Solar E9
Technische Unie C10
Terratechs J1
Tesvolt IA1
Top Systems B.V. G9
Trannergy E20
Trayco J7.1
Trio Investment A2
Tritec E23
Van der Valk Solar Systems B6
Van der Valk Solar Systems G4
VDH Solar Groothandel E14
Viridian Solar B15
Virtuosolar F13
Vlutters Tools & Safety K12
Voestalpine Sadef C15

Voltens E22
Weidmüller Benelux E17
Xemex B12
Xiamen Art Sign G1
Yangtze Solar Power F8
Yuhuan Sinosola Science & Technology E1
Zhangjiagang Exiom Solar Energy F1
Zhejiang Benyi Electrical H6
Zhejiang Envertech E11
Zhejiang Jinko Solar  D13
Zimmermann PV-Stahlbau H11

EXPOSANTEN DUURZAAM VERWARMD 
Bedrijfsnaam Standnummer

ACR Klimaat R6.1
Albrand R3
Amfius N4
Atechpro P5
Coolmark U3
Diehl Metering S6
DMEGC S8, T8
Dongguan RUNHU Intelligent Technology R3.1
Dutch Solar Field U6
EHP R5.1
Electric Comfort T1
Entrasol Europe P1
Eurener N14
Flamco N8
G2 Energy U2
Green Sources Nederland M1
Hero Balancer S6.2
Hermans Techniglaz N12
Installatie Totaal M3
Jaga T4
Karbonik R8.1
Klein Comfort Techniek R4
Kusters Technische Handelsonderneming P8
kWh People P11
Monarch Nederland R1
Nefit Bosch N11
Nestinox U10
Niko S7.2
Panasonic Industry Europe P9.1
Plugwise S7
Proxables T7

PXA Nederland T3.1
Radson N7
Reflex Nederland R7.1
Rehau R7.2
Remeha S4
Rensa Family Company P9
ReSolar N10
Scheer & Foppen Installatietechniek U9
Schotman Elektro P7
Sharp Solar U13
Solarfreezer M2
SolarTester R12
Sonnenkraft R10
Sonogamma P1.2
Sotex P6
SpeedComfort N3
STULZ Groep S6.1
Synprodo U7
Techem Energy Services N9
Technische Unie C10
Texel4Trading T3
Thermaflex P3
Tonzon R7
Varme N2
Vasco Group R6.2
Vereniging Warmtepompen M4 
VHGM S1.2
Vloerverwarming Nederland N4.1
WARP Systems R11
ZeroHome N1

Praktische informatie

De vakbeurzen Solar Solutions en Duur-
zaam Verwarmd vinden plaats in Expo 
Haarlemmer meer te Vijfhuizen. 
De openingstijden zijn als volgt:
• maandag 7 september van 10.00 tot 18.00 uur;
• dinsdag 8 september van 10.00 tot 18.00 uur;
• woensdag 9 september van 10.00 tot 17.00 uur.

Professionele bezoekers kunnen gratis 
toegangskaarten bestellen via de website 
van Solar Solutions – www.solarsolutions.
nl/tickets – door gebruik te maken van de 
actiecode ‘SOLARMAG’.
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Vakbeurs Solar Solutions International verplaatst vanwege coronavirus

Na het ter perse gaan en ter verspreiding aanbieden van 
dit tijdschrift heeft beursorganisator Good! omwille van de uitbraak van het coronavirus in 
Europa besloten de vakbeurs Solar Solutions International te verplaatsen naar een latere 
datum, te weten van 7 tot en met 9 september 2020.



Programma workshops en lezingen 
donderdag 19 maart
Seminarplein PV Solutions

11.05 - 11.25 uur Wat na salderen? Artificiële intelligentie inzetten 
  om eigenverbruik te verhogen.
11.35 - 11.55 uur Nationaal Solar Trendrapport: toekomst 
  Nederlandse pv-markt
12.05 - 12.25 uur Regelingen voor zon-pv voor ondernemers 
12.35 - 12.55 uur De nieuwe KOR, ingewikkelder en 
  meer uitzonderingen
13.05 - 13.25 uur Dakhaakmontagesystemen: de feiten
13.35 - 13.55 uur Normeringen en erkenningsregelingen
14.05 - 14.25 uur Glas-glas pv-trends: techniek, efficiëntie, 
  esthetica en projecten
14.35 - 14.55 uur Veiligheid eerst: dak- en windbelasting 
  testrapporten 

Seminarplein Solar PV Trends  

Thema: SDE+(+) fl oating solutions
10.55 - 11.15 uur Regelingen voor zon-pv: SDE+(+)
11.25 - 11.45 uur Status netcongestie, oplossingen en visie
11.55 - 12.15 uur Waarom drijvende zonnepanelen: feiten en Fabels
12.25 - 12.45 uur Drijvend zonnepark Lingewaard: 
  eerste in Nederland
12.55 - 13.15 uur Groei, potentie en uitdagingen van zon op water

Thema: bipv
13.55 - 14.15 uur Markt- en productontwikkelingen in het bipv-veld
14.25 - 14.45 uur Bipv: vandaag en de toekomst: daken, 
  gevels en ramen
14.55 - 15.15 uur Huurwoningen, nieuwbouw & bestaande bouw: 
  esthetiek is geen luxe

Het meest actuele programma is te vinden op de website 
www.solarsolutions.nl

Programma workshops en lezingen 
woensdag 18 maart
Seminarplein PV Solutions

11.05 - 11.25 uur Zonnestroom voor de mondiale en 
  Nederlandse energietransitie 
11.35 - 11.55 uur Nationaal Solar Trendrapport: toekomst 
  Nederlandse pv-markt
12.05 - 12.25 uur Regelingen voor zon-pv voor ondernemers 
12.35 - 12.55 uur NEN 1010 en NPR 5310: belangrijkste
  wijzigingen en inzichten
13.05 - 13.25 uur Oplossingen voor een feilloze netwerkintegratie 
  zonder extra investering
13.35 - 13.55 uur Elektrificatie in Nederland in internationaal 
  perspectief
14.05 - 14.25 uur Consolidatie in de energietransitiemarkt: 
  een overzicht van fusies en overnames
14.35 - 14.55 uur PV cells & modules: half-cells, six and more 
  busbars, aesthetics and application
15.05 - 15.25 uur Inzicht in prestaties en onderhoud van 
  zonnepanelen veranderen een kostenpost 
  in een verdienmodel  
15.35 - 15.55 uur ‘De installateur heeft altijd gelijk’ - 
  Servicestrategie voor installatiebedrijven
16.05 - 16.25 uur Zon-pv: beleid, branche, status

Seminarplein Solar PV Trends 

Thema: SDE+(+) ground solutions
10.55 - 11.15 uur Regelingen voor zon-pv: SDE+(+)
11.25 - 11.45 uur Status netcongestie, oplossingen en visie
11.55 - 12.15 uur Monocrystalline cell trends for large projects:
  efficiency, module size and costs
12.55 - 13.15 uur The Opportunities of Digitization

Thema: SDE+(+) storage 
14.25 - 14.45 uur Smart home of the future: pv, storage, 
  heating, and monitoring
14.55 - 15.15 uur Waterstof, het nieuwe (aard)gas, nut en 
  noodzaak van brandstofcellen
16.25 - 16.45 uur Future challenges and solutions of 
  EV charging infrastructure
16.55 - 17.15 uur No battery, no future
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Programma workshops en 
lezingen dinsdag 17 maart
Seminarplein PV Solutions

11.05 - 11.25 uur Trends in pv-technieken en blik op 
  de toekomst
11.35 - 11.55 uur Nationaal Solar Trendrapport: 
  toekomst Nederlandse pv-markt 
12.05 - 12.25 uur Regelingen voor zon-pv voor ondernemers 
12.35 - 12.55 uur De nieuwe KOR, ingewikkelder en 
  meer uitzonderingen
13.05 - 13.25 uur Waterstof in een notendop: 
  kans of kansloos? 
13.35 - 13.55 uur Think further | Echt voorbereid op 
  de toekomst
14.05 - 14.25 uur Innovation in bifacial, ultra-high 
  efficiency  solar panel technology 
  for maximizing power yields, asset 
  longevity and minimizing risks
14.35 - 14.55 uur Monocrystalline PV trends: technology, 
  efficiency, aesthetics and application
15.05 - 15.25 uur Zon-pv: beleid, branche, status
15.35 - 15.55 uur Zon-pv als pijler van de energie mix 
  in de toekomst
16.05 - 16.25 uur Voldoen aan NEN1010; heel erg 2020

Seminarplein Solar PV Trends

Thema: SDE+(+) roof solutions
10.55 - 11.15 uur Regelingen voor zon-pv: SDE+(+)
11.25 - 11.45 uur Status netcongestie, oplossingen en visie
11.55 - 12.15 uur Polycrystalline cell trends for large  
  projects: efficiency, module size and costs
12.25 - 12.45 uur Verzekeren en financieren begint bij 
  veiligheid: dakbelasting en windtests
12.55 - 13.15 uur Ontwerpproces doorlopen: van idee tot 
  ‘turnkey solution’
13.25 - 13.45 uur Van uitrol naar integratie

Thema: safety roof solutions
13.55 - 14.15 uur Inzicht in veilige pv-installaties en 
  snel fouten opsporen
14.25 - 14.45 uur Snel installeren is top! 
15.25 - 15.45 uur Begint veiligheid bij de zonnestroom-
  installateur?
15.55 - 16.15 uur Zonnepanelen zonder risico’s op het dak
16.25 - 16.45 uur Cyber Security in PV systems

Uw all-round  
partner in een 
dynamische  
markt
Alle topmerken uit één hand
Als BayWa r.e., globale aanbieder van
PV systemen, combineren wij onze 
wereldwijde ervaring met lokale experts. 
Wij zijn uw betrouwbare partner in 
planning, engineering en advies en leveren 
alle componenten van hoogwaardige 
fabrikanten met een uitstekende 
klantenservice.

Neem nu contact op met uw lokale experts:
solar-distribution.baywa-re.nl

Ontdek ons eigen montagesysteem novotegra en 
de gratis planning software Solar-Planit

Webshop nu 

online
solarshop.baywa-re

.lu
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Vakbeurs Solar Solutions International 
verplaatst vanwege coronavirus

Na het ter perse gaan en ter verspreiding aanbieden van 
dit tijdschrift heeft beursorganisator Good! omwille van 
de uitbraak van het coronavirus in Europa besloten de vak-
beurs Solar Solutions International te verplaatsen naar een 
latere datum, te weten van 7 tot en met 9 september 2020. 
Het nieuwe workshopprogramma wordt gepubliceerd in 
de september 2020-editie van Solar Magazine.
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Vereniging Warmtepompen is sinds 
begin dit jaar de nieuwe naam van de 
Dutch Heat Pump Association. Het 
doel van de organisatie is het bevorde-
ren van toepassing van warmtepomp-
systemen voor duurzame verwarming 
en koeling van gebouwen. Dat doet 
het onder andere middels het aan-
jagen van innovatie en lobby voor 
stimulerend beleid en goede normen. 
Frank Agterberg is nu voor het 3e jaar 
voorzitter en daarmee het gezicht van 
de branche.

Het huwelijk tussen warmtepompen en zonne-energie:

‘De match is bijzonder gelukkig’
De grootschalige uitrol van warmtepompen is begonnen 
in Nederland. Dat betekent een keerpunt voor de branche. 
De vraag is wat de combinatie met zonne-energiesystemen 
gaat brengen. Het antwoord is ‘veel’. De winst in het 
verduurzamen van de gebouwde omgeving is groot, 
zowel in het geval van het voeden van een warmtepomp 
met elektriciteit uit de pv-installatie als het gebruik van 
voorverwarmd water uit zonnecollectoren of pvt; de 
combinatie van zonnewarmte met zonnestroom. Die laatste 
ontwikkeling staat echter pas in de kinderschoenen. 

Kinderziektes
De eerste warmtepompen werden al in 
de jaren ’80 van de vorige eeuw op de 
markt gebracht. Waarom heeft men na-
genoeg 4 decennia moeten wachten op 
de doorbraak? De revolutie in de solar 
bewijst immers dat het sneller kan.
Agterberg: ‘In de beginjaren waren er 
technologische uitdagingen. Bovendien 
was er discussie over het duurzaam-
heidsvoordeel versus de eventuele 
nadelen, bijvoorbeeld voor de omgeving. 
De eerste warmtepompen die op de 

markt kwamen, waren water/water-
warmtepompen die gebruikmaken van 
grondwater als bron. Over de exacte 
eff ecten op de bodem was echter 
weinig bekend, daar naar is in de jaren 
’00 veel onderzoek gedaan. Lucht/
waterwarmtepompen werden rond het 
jaar 2000 geïntroduceerd in Nederland. 
Het bewustzijn aangaande toepas-
singsmogelijkheden moest groeien bij 
gebruikers en installateurs. Incentives 
ontbraken lang. Pas in 2014 werden in 
het Energieakkoord de eerste targets 
geformuleerd ten aanzien van de 
verduurzaming van warmte. Dat leidde 
in 2016 tot het invoeren van de Investe-
ringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) 
die een tegemoetkoming regelt voor de 
aanschaf van onder andere zonneboi-
lers en warmtepompen.’

Belangrijke stappen
Volgens Agterberg zijn er mooie tijden 
aangebroken voor zijn achterban. De 
technologie is de ‘innovatiekloof’ voorbij. 
De grootschalige uitrol van warmtepom-
pen is inmiddels aan de gang. Het Kli-
maatakkoord en de aanstaande sluiting 
van de grote gasvelden in Groningen 
helpen daarbij. Het beleid op het gebied 
van duurzame warmte krijgt met het 
vormgeven van de Regionale Energie   
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Strategieën nu echt structureel vorm.
‘In 2030 moeten in Nederland 1,5 
miljoen van de bestaande woningen 
van het gas af zijn. Velen vragen zich 
af of dat kan. Mijn antwoord daarop 
is ‘ja’’. De techniek is er klaar voor en 
ontwikkelt zich snel door. Nu is het 
zaak de juiste businesscases op de 
juiste plekken te implementeren, ook de 
complexere integrale concepten waarbij 
bijvoorbeeld hele buurten worden aan-
gepakt. Daarin worden belangrijke stap-
pen gezet. Momenteel zijn warmtepom-
pen goed voor 10 procent – jaarlijks zo’n 
40.000 stuks – van de vervangingsmarkt 
van cv-ketels. Zowel in de woningbouw 
als in de utiliteit gaat het hard.’

Energieconversie
Hoewel momenteel alle lichten op groen 
lijken te staan voor de warmtepomp-
branche, zijn er ook nog hobbels te ne-
men. Als voorbeeld noemt Agterberg de 
huidige geluidsnormen die de business 
case voor lucht/waterwarmtepompen 
lastig maakt. Een ander aandachtspunt 
is het sturen op kwaliteit door het ‘op-
voeden’ van de installateur, zeker in de 
combinatie met zonne-energiesystemen. 
Zijn mening wordt gedeeld door Bart 
Wansink die verantwoordelijk is voor 
het businessdevelopment bij Trans-id 
dat zich richt op de renovatiemarkt en 
onderdeel is van Itho Daalderop. 
‘95 procent van de woningen wordt 
niet meer aangesloten op gas, maar op 
een warmtepomp of stadsverwarming’, 
stelt Wansink. ‘Doordat die woningen 
in de regel ook worden voorzien van 
zonnepanelen is er in het geval van het 

gebruik van een warmtepomp sprake 
van een bijzonder gelukkige match. Een 
gemiddelde woning is jaarlijks goed 
voor een verbruik van 2.000 tot .3000 
kilowattuur. Met een warmtepomp kan 
die elektriciteitsconsumptie oplopen 
naar 4.000 tot 5.000 kilowattuur. De 
energieconversie van zo’n warmtepomp 
is echter bijzonder gunstig ten opzichte 
van het verbranden van gas; voor iedere 
kilowatt die je erin stopt komt er 4 tot 5 
kilowatt uit. Voed je hem met elektrici-
teit uit een pv-installatie, dan maak je 
dus een enorme verduurzamingsslag. 
Hetzelfde geldt voor lucht/waterwarm-
tepompen die worden toegepast in 
bestaande woningen.’

Voorverwarming
Het huwelijk tussen de solar en warm-
tepompen kent, naast dat van zonne-
panelen als leverancier van de stroom, 
nog een andere vorm. In het geval van 
het gebruik van pvt en zonnecollectoren 
kan het warme water dat wordt geprodu-
ceerd middels een extra aansluiting di-
rect worden gebruikt als ondersteuning 
van de warmtepomp. Deze vorm van 
voorverwarming levert uiteraard winst 
in effi  ciëntie op. De potentie van deze 
toepassing is groot, maar staat nog in 
de kinderschoenen. Er liggen simpelweg 
nog weinig pvt-panelen en zonnecol-
lectoren op de Nederlandse daken ten 
opzichte van zonnepanelen. Er draaien 
wel diverse installaties, maar deze die-
nen geoptimaliseerd te worden. Om tot 
goede businesscases te komen, is nog 
heel wat onderzoek nodig, ook omdat 
men die optimaal moet vormgeven bin-

nen het totale complex van een optimale 
duurzame-energiehuishouding. 

Nieuwe toetreders
Wansink: ‘De voordelen die in uit-
eenlopende gevallen kunnen worden 
behaald, zijn dus nog niet uitgekristal-
liseerd. Duidelijk is wel dat de markt voor 
warmtepompen in beweging is. Vanwege 
overheidsregulering zie je inmiddels een 
grote uitrol van warmtepompen in nieuw-
bouwprojecten. Daarna is het bestaande 
woningbezit van woningcorporaties en 
beleggers aan de beurt. Als laatste zullen 
de particuliere woningbezitters volgen. 
Wat betreft die veel grotere renovatie-
markt vind ik het overigens bijzonder 
jammer en vreemd dat – gezien het feit 
dat Nederland in 2050 klimaatneutraal wil 
zijn en de markt niet vanzelf in beweging 
komt – er geen normeringsbeleid is dat 
de zaak versnelt. Hoe dan ook, in al die 
marktsegmenten zal de brug tussen 
warmtepompen en zonne-energie steeds 
meer worden geslagen. Dat alles heeft 
consequenties voor de installatiebranche. 
Allereerst brengt dit soort snelgroeiende 
markten in innovatieve technologie altijd 
uitdagingen op het gebied van kwaliteit 
met zich mee, bijvoorbeeld vanwege 
nieuwe toetreders, een gebrek aan exper-
tise en omdat regelgeving altijd achter-
loopt bij de praktijk. Dat zie je ook in de 
zonne-energiesector. Daarnaast zullen 
– zeker als het gaat om het combineren 
van zonthermie en warmtepompen – de 
kennis en de ervaring van warmte- en 
elektriciteitsinstallateurs steeds bij elkaar 
moeten worden gebracht. En dat zijn nu 
nog gescheiden werelden.’

Alius: ‘De markt is er klaar voor’
Alius levert en ontwikkelt duurzame-energieoplossingen. Het sloeg de brug naar 
duurzame warmteopwekking met de ontwikkeling van het Volthera-systeem. Dat 
bestaat onder andere uit pvt- en pv-panelen, omvormers, een montagesysteem, 
een boilervat voor tapwater en een warmtepomp. 

‘Alius is een bedrijf dat actief wil bijdragen aan de energietransitie’, aldus commercieel 
directeur Niels Kleer. ‘Daarbij hebben we een grote drive om te vernieuwen. In de weten-
schap dat de combinatie van zon-elektrisch en -thermisch wezenlijk kan bijdragen aan het 
verduurzamen van ons land, besloten wij enkele jaren geleden al om vol in te zetten op de 
introductie van pvt in combinatie met een warmtepomp. Inmiddels is de markt daar ook 
klaar voor. We krijgen vanuit verschillende doelgroepen al steeds meer vraag naar onze 
pvt-oplossing Volthera. Denk hierbij aan particulieren, woningcoöperaties en grote aan-
nemers. Ook de vraag bij onze directe klanten – pv-installateurs – neemt toe. In het besef 
dat er een combinatie van E-installateur en W-installateur nodig is, bieden we een uitge-
breide training. Bij hun eerste opdracht begeleiden we ze ook “on the job”. Bij dat alles 
werken we, om ons te verzekeren van de juiste expertise, intensief samen met Vaillant.’

WEEGSCHAALSTRAAT 50   7324 BH  APELDOORN   T. 055 5998200   F. 055 5998219

vanA totZ
Of het nu gaat om grote projecten of om kleine, ú en úw wensen staan 
bij GEYER in de spotlights. Goede kwaliteit en een duidelijk persoonlijk 
advies spelen daarbij de hoofdrol. Een betrouwbaar product, nauwkeurige 
assemblage en stipte levering, hebben bij GEYER altijd de hoogste prioriteit.

OP ZOEK NAAR EEN VERDEELKAST 
               VOOR UW PV INSTALLATIE...?
OP ZOEK NAAR EEN 
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HENSEL biedt een uitstekende kwaliteit aftakproducten,
beveiligingsproducten en verdeeltoepassingen voor
elektrische energie binnen het laagspanningsbereik.
HENSEL wordt vooral toegepast waar hoge eisen
worden gesteld in zowel utiliteit als industrie. Voor
HENSEL zijn tevreden klanten de beste referentie.

Geyer Nederland BV
Weegschaalstraat 50
7324 BH Apeldoorn

Telefoon: +31 (0) 55 599 82 00
E-Mail: info@geyer.nl
www.geyer.nl / www.hensel-electric.nl
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Esdec introduceert Optimizer Ready-
variant ClickFit EVO Staaldak
Montagesysteemfabrikant 
Esdec heeft een nieuwe 
variant van ClickFit EVO 
Staaldak ontwikkeld. Deze 
versie van het montage-
systeem is voorbereid op 
het gebruik van power 
optimizers en bestaat uit 
slechts 4 componenten. ClickFit EVO Staaldak Optimizer Ready is 
geschikt voor alle gangbare zonnepanelen en elk type staaldak. Dankzij 
de universele eigenschappen is het systeem fl exibel en snel te monteren. 
De compacte montageprofi elen hebben voorgeponste gaten en een 
voorgeplakt EPDM-rubber. Dit bespaart de installateur voorwerk.

Conduct presenteert kabelgoot-
systeem RoofSupport HOME
Bekabeling van zonnepanelen, airconditioning of lichtreclame 
wordt vaak los op een dak gelegd of gaat via een buis naar een 
ander stuk van het dak. Conduct presenteert met Roofsup-
port HOME de oplossing. Met het oog op brandveiligheid 
in zonnepaneelinstallaties, dient bekabeling in een kabelgoot 
aangelegd te worden. Dit voorkomt het risico op mogelijke 
vlamboogversleping als gevolg van in een buis verwerkte be-
kabeling. Door de toenemende vraag naar zonnepaneelinstal-
laties, groeit de behoefte naar het op de juiste manier managen 
van bekabelingssystemen. RoofSupport biedt de mogelijkheid 
om bekabeling achter zonnepanelen op de juiste manier te 
geleiden en vervolgens in combinatie met de daksteunen op 
het platte dak naar de omvormers te brengen. 

4BLUE toont nieuwe zonnepanelen URE
Groothandel 4BLUE toont tijdens Solar Solutions International op zijn 
stand de nieuwste zonnepanelen van URE, Growatt MAX-omvormers, 
Enphase IQ7-micro-omvormers en Esdec-montagemateriaal voor staal- 
en golfplatdak. Bovendien kan men op het proefdak een indakopstelling 
van Viridian Solar met een VELUX-dakraam bekijken. Ook kan de 
bezoeker op de stand van 4BLUE terecht voor projectengineering. 

APsystems breidt monitoring uit
APsystems heeft de EMA-monitoringapplicatie voor de 
ECU-C uitgebreid qua functionaliteit voor productie, 
consumptie en gebruik. De applicatie biedt monitoring van 
het gehele zonnepanelensysteem via een gebruikersvrien-
delijke interface. De applicatie analyseert en rapporteert de 
prestaties van elk(e) afzonderlijk(e) zonnepaneel en micro-
omvormer, waarbij de data uitgelezen worden met behulp 
van computer, tablet of mobiele telefoon.

Solis onthult stringomvormer 
van 100 kilowatt
Solis presenteert tijdens Solar Solutions International zijn 
nieuwe serie commerciële 3-fase omvormers van 100 kilo-
watt. De nieuwe serie omvormers heeft een effi ciëntie van 
99 procent. De omvormers hebben de hoogste maximum 
powerpoint (mpp-)dichtheidsgraad van alle andere omvor-
merseries die Solis ooit vervaardigd heeft. 

Fronius toont batterijomvormer 
GEN24 en projectomvormer Tauro
De Oostenrijkse omvormerproducent Fronius Solar Ener-
gy toont op de vakbeurs Solar Solutions International 2 
van zijn nieuwste producten: de Fronius GEN24 Plus bat-
terijomvormer en de Fronius Tauro-projectomvormer. In 
de batterijomvormer GEN24 Plus is de gratis basisnood-
stroomvoorziening PV Point geïntegreerd. Deze kan zelfs 
zonder accu worden gebruikt en voor maximale onafhan-
kelijkheid is er de Full-Backup-optie. De projectomvormer 
Fronius Tauro kan in een onbeschermde buitenomgeving 
worden geïnstalleerd. 

TRIO Investment 
start met aanbieden 
derdepartijfi nanciering
TRIO Investment maakt het vanaf de 
maand maart mogelijk om als derde 
partij fi nanciering aan te vragen bij 
TRIO Investment. Het bedrijf ziet dat 
veel partijen moeite hebben om zonne-
energieprojecten te fi nancieren. Naast 
de mogelijkheden om als eigenaar het 
dak te verhuren of een contract af te 
sluiten voor operationele lease van een 
pv-installatie biedt TRIO Investment nu 
dus ook fi nanciering aan voor projecten 
die het niet zelf installeert. ‘Om derge-
lijke projecten goed uit te laten komen, 
fi nancieren wij de projecten tot 17 jaar’, 
duidt directeur Burak Kartal. ‘Heb je een 
project groter dan 100 kilowattpiek waar-
van je de opbrengsten zelf wilt gebruiken 
maar het geld ontbreekt voor de uitvoe-
ring, neem dan contact op met ons voor 
de mogelijkheden.’

SMA biedt installateurs 
met nieuwe app 360° 
ondersteuning
Zonne-energie rendabel opwekken, 
opslaan en beheren. Om dit te realiseren, 
stelt SMA het nieuwe SMA Energy Sys-
tems voor. Als onderdeel van de nieuwe 
benadering introduceert het bedrijf de 
nieuwe app SMA 360°. Hiermee heeft de 
installateur altijd mobiele ondersteuning 
voorhanden – van planning tot werking 
en service – en kan hij zijn klant nog beter 
bijstaan. Daarnaast vindt tijdens Solar 
Solutions International de eerste introduc-
tie van de SMA Energy app plaats: de app 
waarmee de eindklant op ieder gewenst 
moment een update over zijn installatie 
kan raadplegen. Ten slotte krijgen fans van 
elektrische mobiliteit een primeur, omdat 
zij de kans krijgen om te zien hoe ze met 
de nieuwe SMA EV Charger hun elek-
trisch voertuig kunnen laden met zelfop-
gewekte zonne-energie.

Krannich neemt 
omvormers van Good-
We op in portfolio
Krannich Solar heeft een samenwer-
kingsverband gesloten met omvormer-
fabrikant GoodWe. De groothandel 
neemt de omvormers direct op in zijn 
assortiment, waaronder de commerciële 
omvormers uit de MT-serie. De omvor-
merserie kent een compact design en is 
te zijn op Solar Solutions International. 
‘Door het toevoegen van GoodWe aan 
ons portfolio denken wij een sterkere 
positie te kunnen innemen in een voor 
ons reeds succesvolle tak van sport, te 
weten “projectdistributie”’, duidt Martin 
Visser, chief executive offi cer van Kran-
nich Solar Nederland. Naast de com-
merciële omvormers neemt Krannich 
Solar ook de rest van het omvormerpro-
gramma van GoodWe op in zijn portfo-
lio, te weten de 1- en 3-fase omvormers, 
alsook de hybride omvormers.

CRM Schouw

Planning

OfferteOntwerp

Opleveren

Alles in 1
Bedrijfssoftware voor de 
zonnepanelenmarkt

Gratis Proefaccount

kijk op www.2solar.nl

Solar Solutions
7/8/9 September
bezoek ons op stand

C3.1

Monitoring

Facturatie

Contracten Rapportage
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De tussenbalans van de nieuwe kleineondernemersregeling:

‘Btw-teruggave niet 
meer vanzelfsprekend,  
Belastingdienst controleert 
steeds strenger’

In aanloop naar de invoering van de 
nieuwe KOR voerde Hagen afgelopen 
najaar samen met branchevereniging 
Holland Solar naarstig overleg met de 
Belastingdienst om de laatste vragen 
over de gevolgen van de nieuwe rege-
ling beantwoord te krijgen.

Haken en ogen
Hagen is met zijn team de afgelopen 
maanden het land ingetrokken om in-
stallerend Nederland de haken en ogen 
van de nieuwe KOR uit te leggen. Bo-
vendien geeft hij op de vakbeurs Solar 
Solutions seminars over de nieuwe 
regelgeving. ‘Het is niet moeilijker 
geworden om zonnepanelen te kopen, 
maar de btw-teruggave is in een aantal 
gevallen veel ingewikkelder geworden.’ 
Het betreft volgens Hagen ongeveer 15 
procent van de situaties. Bijvoorbeeld 
als een consument al eerder zonnepa-
nelen heeft gekocht en zijn pv-systeem 
gaat uitbreiden. ‘Deze zonnepanee-
leigenaar krijgt de btw op de nieuw-
gekochte zonnepanelen namelijk in 
principe niet terug. Er zijn nog veel meer 
situaties waarbij er ongewenste btw-
gevolgen kunnen zijn, zoals bij onderne-
mers, een reeds bestaande KOR-status 
of als er een bedrag van meer dan 2.500 
euro btw op de factuur staat.’

Houding Belastingdienst
De houding van de Belastingdienst is 
volgens Hagen aan het veranderen. 
Dat ligt volgens de fi scalist niet aan 
de medewerkers die dagelijks hun 
best doen om alles in goede banen 
te leiden, maar aan de regels die hen 
opgelegd worden. ‘Tot een half jaar 
geleden kon men een foutje achteraf 
herstellen, in goed overleg met de 
Belastingdienst. Je merkt dat zowel 
bij de consument als de installateur de 
gedachte leeft dat dit ook nu nog kan, 
dat is echter niet meer zo eenvoudig. 
De Belastingdienst is strenger en zit 
bovenop de regels. Kun je hier niet 
aan voldoen, dan volgt een afwijzing 
van de btw-teruggave; zonder overleg 
met de klant of intermediair. Het aantal 
problemen met de btw-teruggave zal 
daardoor snel gaan toenemen.’ 

Teleurstelling voorkomen
Voor de zonne-energiesector is het 
volgens Hagen belangrijk om te voor-
komen dat klanten straks teleurgesteld 
worden, als blijkt dat ze hun btw moge-
lijk niet terugkrijgen.   

‘Teruggave btw op zonnepanelen in 2020: iets 
ingewikkelder en nieuwe uitzonderingen’. Het is de titel 
van het onlinenieuwsbericht op de weblog van Solar 
Magazine over de nieuwe kleineondernemersregeling 
(KOR). Met 35.000 lezers is het een van de best gelezen 
nieuwsberichten van het kalenderjaar 2019. Nu de nieuwe 
KOR ruim 2 maanden van kracht is, maakt de redactie van 
Solar Magazine de tussenbalans op met meester Romano 
Hagen van De Centrale BTW Teruggave.

[ADVERTORIAL]

4BLUE B.V.  
Bijsterhuizen 3005A
6604 LP Wijchen (Nederland) 
T. +31 (0)24 2042090 
E. info@4blue.nl
I. www.4blue.nl 

De keuze voor Growatt
Voor dit project is gekozen voor 16 stuks Growatt MAX 50k 
omvormers. Maickel van Haren van VDL Services maakte 
deze keuze, en dat was volgens hem een “no-brainer”. 
Deze omvormers voldoen namelijk uitstekend aan de eisen 
die ze hadden omtrent het realiseren van dit type projec-
ten. Ze hebben een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding 
en beschikken over vlamboogdetectie, overspanningsbe-
veiliging, 6MPP trackers en IV-curve tracing. Daarnaast 
kan er gebruik gemaakt worden van een Anti Refl ux Box 
met een ingebouwde ShineMaster.

‘’Voor dit project waren we op zoek naar betrouwbare, 
hoog vermogen omvormers met de juiste prijs-kwaliteit 
verhouding.’’ (Maickel van Haren, VDL Services) 

Vlamboogdetectie en I/V curve-tracking
Alle omvormers zijn verbonden via RS485 met Shine-
Master. In deze nieuwste versie kun je voorafgaand aan 
de installatie de omvormers toevoegen waardoor het 
op locatie alleen nog maar plug-and-play is. Wat deze 
omvormer écht uniek maakt is de Smart Diagnosis met 
I/V curve-tracking. Fouten zijn accuraat op te sporen en 
onderhoud kan online via OSS worden uitgevoerd. Ook de 
vlamboogdetectie waar deze omvormers over beschikken 
maakte de keuze gemakkelijk. Hierdoor wordt het gebruik 
van Growatt door verzekeraars goedgekeurd. 

De beste omvormers voor grote projecten
Afgelopen zomer realiseerde VDL Services samen met Kandelaar Elektrotechniek een 

mooi project voor L&M Rijnsburg B.V. Bij deze internationale speler in de bloemenbranche 
werden ruim 3250 stuks URE 320 wattpiek Monokristallijn zonnepanelen geïnstalleerd in 

combinatie met Growatt MAX omvormers. 

Over Growatt New Energy 
Growatt New Energy Technology Co. Ltd is opgericht 
in mei 2010 en heeft tot op heden meer dan 12 GW aan 
installaties weggezet. De omvormers van deze producent 
staan bekend omdat ze kosteneff ectief zijn en een hoog 
rendement opleveren. Deze omvormers voldoen aan de 
veiligheidseisen, vermogensniveau ‘s en elektrotechnische 
normen van het net in ruim 20 landen in Europa, Amerika, 
Australië en Azië.  

Verkrijgbaar bij 4BLUE
De Growatt MAX omvormers zijn te koop bij 4BLUE B.V. 
Via www.4BLUE.nl kun je de verschillende omvormers  (de 
MAX 50KTL3 LV, de MAX 60KTL3 LV, de MAX 70KTL3 
LV en de MAX 80KTL3-LV) eenvoudig en snel bestellen. 
Voor technische –en commerciële ondersteuning ben je 
bij 4BLUE ook bij de juiste partij: Neem contact op via 024 
2042090 of mail naar info@4blue.nl. Daarnaast worden de 
70K en 80k binnenkort standaard uitgerust met 7 MPP-
trackers en AFCI.
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Volgens Hagen zullen partijen die de 
btw-teruggave voor hun klanten goed 
op orde hebben in de komende peri-
ode juist meer zonnepanelen gaan ver-
kopen. ‘Bij installateurs bij wie dat niet 
het geval is, gaat een klachtenregen 
ontstaan. Als een klant bijvoorbeeld 
1.000 euro aan btw niet terugkrijgt en 
zijn pv-systeem daardoor dus 1.000 
euro duurder wordt, zal hij ontzettend 
boos worden. Met de wetenschap 
dat consumenten steeds vaker op het 
internet hun gal spuien, kan dat voor 
een installatiebedrijf verstrekkende 
gevolgen hebben. Bovendien kan een 
opeenstapeling van klachten over een 
gemiste btw-teruggave sectorbreed tot 
terughoudend aankoopgedrag leiden. 
En daar zit niemand op te wachten.’

Van aftersales naar presales 
‘Voor iedere afwijkende btw-situatie is 
er wel een oplossing, maar die dient al 
vóór de installatie uitgevoerd te zijn’, 
stelt Hagen. ‘De btw-teruggave is ver-
anderd van aftersales naar presales.
Er is vooral specifi ek fi scaal advies no-
dig. Achteraf corrigeren is op dit mo-
ment vaak niet meer mogelijk. Wan-
neer een installateur aangeeft dat de 
btw teruggevraagd kan worden, hoort 
hij eerst goed door te vragen naar de 
situatie van de klant. De installateur 
moet alert zijn, zodat zijn klant niet 
met een probleem wordt opgezadeld. 
Vervolgens kan fi scaal advies aan de 
klant gegeven worden over mogelijke 
oplossingen.’ 
Hagen beseft tegelijkertijd dat een in-
stallateur geen fi scaal adviseur is en de 
consument ook zelf een onderzoeks-
plicht heeft. ‘Binnen dit spanningsveld 
kunnen veel discussies gaan ontstaan. 
De oplossing ligt bij het opnemen van 
de btw-teruggave in het verkooppro-
ces, zodat uitzonderingen tijdig worden 
gesignaleerd en de oplossingen tijdig 
uitgevoerd kunnen worden. Wij heb-
ben inmiddels de juiste tools ontwik-
keld om dit voor zowel de installateur 
als de klant eenvoudig te maken. Die 
tools kunnen extern gebruikt worden 
of volledig geïntegreerd worden in 
het verkoopproces.’

De nieuwe kleineondernemersregeling in 5 vragen
De redactie van Solar Magazine zet samen met De Centrale BTW Teruggave de belang-
rijkste vragen over de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) op een rij.

1. Verandert de teruggave van btw door de nieuwe KOR?
De teruggave op btw verandert niet, want nog steeds kan de volledige btw terug-
gevraagd worden. Er dient ook nog steeds btw over de opgewekte energie te worden 
afgedragen (red. het forfait). Die afdracht vindt in het eerste jaar en alle vervolgjaren 
plaats, tenzij men kiest voor deelname aan de nieuwe KOR.

2. Wat betekent meedoen met de nieuwe KOR voor particuliere zonnepaneelhouders?
Als zonnepaneelhouder is men ondernemer voor de btw en moet er jaarlijks omzetbe-
lasting worden afgedragen over de energie die men opwekt. De zonnepaneelhouder kan 
er echter, als kleine ondernemer, voor kiezen om mee te doen met de KOR. Hiermee 
vervalt de aangifteplicht en dus ook de afdracht in de vervolgjaren. Een beroep op de 
nieuwe KOR is alleen mogelijk wanneer de omzet met de zonnepanelen minder is dan 
20.000 euro. Gelukkig geldt dit voor bijna iedere particuliere eigenaar.

3. Hoe vaak moet men btw-aangifte doen als men meedoet met de nieuwe KOR?
Men hoeft alleen in het jaar van aanschaf aangifte te doen. Daarna hoeft de zonne-
paneelhouder in principe geen btw-aangifte meer te doen. Men is in de jaren na de 
aanschaf dus geen btw meer verschuldigd over de stroom die men teruglevert aan de 
energiemaatschappij of de stroom die men zelf gebruikt. Het jaar dat volgt op het jaar 
van aanschaf, is het jaar dat de zonnepaneelhouder mee gaat doen met de KOR. Vanaf 
die datum kan hij de opvolgende 3 jaren geen btw meer terugvragen. Ook niet over 
onderhoudskosten aan de installatie, de aanschaf van een omvormer of een uitbreiding 
van het zonnepanelensysteem. Omdat de nieuwe KOR een vrijstelling is – tot en met 31 
december 2019 was het een ontheffing – zullen de zonnepanelen vanaf het opvolgende 
jaar vrijgesteld van btw gebruikt gaan worden. Deze vrijstelling staat 3 jaar vast.

4. Kan men de deelname aan de KOR tussentijds beëindigen?
Dat is in principe niet mogelijk in de 3 jaar na het jaar van aanschaf en daar schuilt ook het 
gevaar: de deelname kan ook niet beëindigd worden wanneer een ondernemersactiviteit zo-
als een eenmanszaak wordt gestart. Is men van plan om op korte termijn een onderneming 
te starten of om andere ondernemingsactiviteiten uit te gaan voeren, is het daarmee maar 
de vraag of deelname aan de KOR voor de zonnepaneelhouder de beste keuze is. 

5. Wat als de zonnepaneelhouder besluit om toch niet mee te doen met de KOR? 
In dat geval moet met een aantal zaken rekening gehouden worden. Er moet dan ieder 
kwartaal btw-aangifte gedaan worden of de zonnepaneelhouder moet een verzoek 
indienen om 1 keer per jaar aangifte te mogen doen. Omdat men geen gebruik maakt 
van de KOR moet ook in alle vervolgjaren btw-aangifte gedaan worden, waarbij men de 
afdracht over de opgewekte energie moet betalen.

De Centrale BTW Teruggave verzorgt tijdens de vakbeurs Solar Solutions International 
die op 7, 8 en 9 september 2020 plaatsvindt een workshop over de nieuwer KOR.

‘De installateur moet alert zijn, 
zodat zijn klant niet met een 
probleem wordt opgezadeld’
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‘Het vermogen van zonnepanelen wordt 
al door Europese normen gedefi nieerd en 
het BCRG toetst voor zover bekend alleen 
daarop. Het is in mijn ogen een “paarse 
krokodil” met fl inke impact op het ver-
dienmodel.’ Dit stelde Maarten Corpeleijn 
van Zonnig Huren (red. dat woningcorpo-
raties adviseert over de inkoop van zijn 
zonnepanelen) in oktober 2017 tegenover 
de redactie van Solar Magazine.

Database met kwaliteitsverklaringen
Zo’n 2,5 jaar later is het beeld binnen de 
zonne-energiesector niet of nauwelijks 
veranderd. De bedrijven klagen met grote 
regelmaat over de kosten die zij moeten 
maken om hun zonnepanelen op te laten 
nemen in de databank van het BCRG. De 
animo voor opname in de database blijft 
echter onverminderd groot en dit zal door 
de inwerkingtreding van de BENG-eisen 

‘Zie het niet als een administratieve last, maar als een marketinginstrument’

Bureau CRG ziet machtspositie groeien, 
leveranciers zonnepanelen trekken 
toegevoegde waarde in twijfel

alleen maar toenemen. Opdrachtgevers 
hebben de verklaringen van het bureau 
steeds vaker nodig, omdat niet altijd 
bekend is welke (energie)prestatie nieuwe 
technieken leveren en hoe dat in de 
bouwregelgeving wordt gewaardeerd.
Het BCRG is namelijk de enige instantie 
die kwaliteitsverklaringen afgeeft aan fa-
brikanten van isolatiematerialen, ketels en 
warmtepompen, maar ook van zonnepa-
nelen. Zijn de uitgangspunten nauwge-
zet gevolgd, dan neemt de BCRG de 
energetische prestatie (red. in geval 
van zonnepanelen het aantal wattpiek 
per vierkante meter) op in haar data-
bank. Aan de controle en opname in de 
databank zijn kosten verbonden. Zodra 
een fabrikant een aanvraag indient, 
controleert een college van onafhanke-
lijke experts – het College van Gelijk-
waardigheid Energieprestatie (CGE) van 

het BCRG –via een vaste procedure of 
de claim vermeld op de gelijkwaardig-
heidsverklaring van de fabrikant terecht 
is. Alleen als dat het geval is, plaatst het 
BCRG de gecontroleerde gelijkwaardig-
heidsverklaring in de databank.
Concreet controleert BCRG of een 
zonnepaneel voldoende zonnestroom 
opwekt zoals beloofd en wat daarmee 
de bijdrage aan de energiezuinigheid van 
een gebouw is. In het geval van zon-
nepanelen wordt nagegaan of er wordt 
voldaan aan de uitgangspunten van 
de NEN7120 en de daarin aangewezen 
andere normen en methoden. Met het 
Bouwbesluit heeft de Rijksoverheid de 
NEN 7120 namelijk aangewezen als bepa-
lingsmethode voor de energieprestatie-
coëffi  ciënt (EPC). Vanaf 1 januari 2021 zal 
echter de NTA 8800 worden aangewezen 
als bepalingsmethode waarmee   
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Conduct biedt de juiste producten die bijdragen aan brandveiligheid bij PV-
installaties. Op basis van technisch goed aangelegde DC-infrastructuur, in combinatie
met goed gekozen producten, wordt maximaal voorzien in brandveiligheid. Relaties
van Conduct zijn goed geïnformeerd. Op basis van deze 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.

Standaard uitvoeringen voor SolarEdge,

Voorzien van DC Type 1+2 SPD
Optioneel lastscheiders AC en DC
1000VDC en 1500VDC uitvoeringen

Huawei en SMA

Het snelst te monteren draadgootsysteem
Na RVS de hoogste corrosiebestendigheid
Van 60 tot en met 600mm breed
100m potentiaalvereffening gegarandeerd
RS HOME voor particuliere en kleinere commerciële
toepassingen (zie afbeelding)

Brand bij PV-installaties is te voorkomen!

Conduct Technical Solutions - Aalborg 4 2993 LP Barendrecht (NL) +31 180 5311 20 - info@conduct.nl

Omvormer montageframes
Back 2 Back (zie afbeelding)
Wall Floor montage
Wall montage

Brandweerschakelaar
1-5 strings, optioneel T1-2 SPD
Schakelt door uitschakelen AC of
via noodschakelaar

Bezoek ook onze website: www.conduct.nl

Bezoek onze stand op de SolarSolutions 2020!
Standnummer D9.1

Wie een blik werpt op de Databank Gecontroleerde Kwaliteitsverklaringen 
en Gelijkwaardigheidsverklaringen van het Bureau Controle en Registratie 
Gelijkwaardigheidsverklaringen (BCRG) krabt zich vermoedelijk achter de oren. 
De database telt namelijk meer kwaliteitsverklaringen van zonneboilers (62) dan van 
zonnepanelen (52). En dat terwijl de afzetmarkt voor zonnepanelen vele malen groter is. 
Het verschil in de databank is tekenend voor het beeld dat de Nederlandse 
zonne-energiesector van het BCRG heeft. De redactie van 
Solar Magazine legde haar oor te luister bij diverse 
zonnepaneelleveranciers en Annemarie Costeris, 
die namens de NVDE zitting heeft in de raad 
van advies van het BCRG.



zijn dan moe en gebruikmaken van deze 
database. Zij nemen zonnepanelen uit de 
BCRG-database op in hun tenderdocu-
ment en denken daarmee de kwaliteit dan 
wel het afgegeven vermogen te hebben 
gecontroleerd. Wat BCRG echter doet, 
is niet meer dan het samenbrengen van 
data en toetsen tegen een aantal criteria 
die de opdrachtgever zelf ook best zou 
kunnen controleren.’ 
De zonne-energiebedrijven onderschrij-
ven de conclusie dat in de BCRG-data-
base bovendien veelal niet de nieuwste 
generatie zonnepanelen opgenomen 
is. De vermogens van zonnepanelen, 
uitgedrukt in wattpiek, nemen namelijk 
snel toe en de importeurs en groothan-
dels moeten opnieuw betalen voor ieder 
extra zonnepaneel dat ze in de databank 
willen laten opnemen. ‘Opdrachtgevend 
Nederland doet dat zichzelf aan’, aldus 
een van de importeurs. ‘Het probleem is 
dat als opdrachtgevers het opnemen in 
hun tenderdocumenten de teerling reeds 
is geworpen. En opdrachtnemers willen 
doorgaans de “discussie” niet aangaan 
uit vrees te worden uitgesloten van de 
aanbesteding of op zoveel onbegrip of 
onkunde stuiten dat men er niet eens aan 
begint en gewoon conform uitvraag een 
off erte aanbiedt.’
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wordt vastgesteld of aan de eisen wordt 
voldaan die zijn opgenomen in de BENG-
wetgeving. Met de inwerkingtreding van 
de BENG-eisen – waarvan de invoering 
is uitgesteld van 1 juli 2020 naar 1 januari 
2021 – wordt namelijk ook een nieuwe 
bepalingsmethode ingevoerd.

Gelijk speelveld
‘Fabrikanten en importeurs moeten een 
registratie bij het BCRG niet zien als 
een administratieve last, maar als een 
marketinginstrument. Je kunt er ook mee 
te koop lopen in plaats van te klagen’, 
stelt Annemarie Costeris, verantwoor-
delijk voor Public Aff airs bij de Neder-
landse Vereniging voor Duurzame Energie 
(NVDE). Het streven naar gelijke kansen 
voor de verschillende energietechnolo-
gieën is voor de NVDE reden waarom 
zij zitting heeft genomen in de raad van 
advies van het Bureau CRG. Costeris: 
‘Wij streven voor een versnelling van de 
energietransitie zodat Nederland zo snel 
mogelijk voor 100 procent op duurzame 
energie overschakelt. In die ambitie 
schuilen een aantal belangrijke hoekste-
nen. Een daarvan is dat we geloven dat 
we alle technologieën nodig hebben. Dat 
betekent niet alleen een gelijk speelveld 
tussen fossiele en duurzame-energie-
technieken, maar bijvoorbeeld ook een 
gelijk speelveld tussen zonnewarmte en 
zonnestroom. Het BCRG draagt hier ons 
inziens aan bij door het publiceren van 
gecontroleerde gelijkwaardigheids- en 
kwaliteitsverklaringen, wat ervoor zorgt 
dat de verschillende technieken met de 
juiste rekenwaarde meegenomen wor-
den in de verschillende berekeningen 
en softwarepakketten.’

Energieprestatie
‘Wij kunnen niet zonder een kwaliteitsver-
klaring van het BCRG’, zegt Robbert van 
Diemen stellig. Hij is algemeen directeur 
van zonnecollectorfabrikant HRsolar. ‘Aan 
alle rekenprogramma’s die projectontwik-
kelaars, bouwbedrijven en woningcorpo-
raties gebruiken, liggen de kwaliteitsver-
klaringen van het BCRG ten grondslag.’
Gemeenteambtenaren van Bouw- en 
Woningtoezicht gebruiken de verklaringen 
om de EPC-berekeningen van een nieuw 
gebouw te controleren. Vastgoedeige-
naren – zoals woningcorporaties – kun-
nen als zij de energieprestatie van hun 
gebouwen willen verbeteren de gecon-
troleerde verklaringen gebruiken om naar 
producten of systemen te zoeken die 
daaraan bijdragen. Voor bijvoorbeeld wo-

ningcorporaties is dat belangrijk, omdat 
de Energie-Index via het woningwaarde-
ringsstelsel mede bepaalt welke huurprijs 
zij voor hun woningen kunnen vragen.

Forfaitaire waarde
Van Diemen legt uit dat de kwaliteits-
verklaringen vanwege de lage forfaitaire 
waarde voor zonneboilers van extra 
belang zijn. Forfaitaire waarden zijn 
rekenwaarden die over het algemeen 
een veilige aanname zijn, waaraan het 
merendeel van de op de markt aanwezige 
toepassingen voldoet. ‘In het geval van 
zonneboilers betekent dit dat de forfai-
taire waarde ongeveer gelijk is aan de 
kwaliteitsverklaring van de minst pres-
terende zonneboiler met verklaring. Als 
direct gevolg ligt de forfaitaire waarde ver 
uit elkaar ten opzichte van de best preste-

rende zonneboiler. En de kwaliteitsverkla-
ring van BCRG laat in ons geval zien dat 
zonneboilers van HRsolar een veel betere 
prestatie leveren. Beschikken we niet 
over zo’n verklaring dan betekent dit dat 
bij nieuwbouwprojecten veel minder vaak 
voor een zonneboiler gekozen wordt.’
Tegelijkertijd kan Van Diemen zich voor-
stellen dat leveranciers van zonnepanelen 
minder blij zijn met het BCRG. ‘De vermo-
gens van zonnepanelen ontwikkelen zich 
in een razendsnel tempo. Het vermogen 
per wattpiek stijgt sneller dan de contro-
leurs van het BCRG bij kunnen houden. 
Uiteindelijk is het verkrijgen van een kwa-
liteitsverklaring toch een maandenlang 
proces en in die periode is het vermogen 
van een zonnepaneel alweer veranderd. 
Dezelfde vlieger gaat overigens ook op 
voor pvt-panelen die zonnestroom en 
zonnewarmte combineren. Ook voor 
deze sterk opkomende technologie is het 
huidige proces niet goed werkbaar.’

‘Wassen neus’
En het beeld dat Van Diemen schetst, 
wordt bevestigd door importeurs en 
leveranciers van zonnepanelen. ‘Het 
is een wassen neus’, stelt een van de 
importeurs die de zonnepanelen die hij 
aanbiedt in de database van Bureau CRG 
heeft laten opnemen. ‘Waar het hier om 
gaat, is dat veel opdrachtgevers liever lui 

Schuld
‘De gedachte achter het BCRG is goed’, 
stelt een ander bedrijf dat zijn zonnepane-
len in de databank heeft laten opnemen. 
‘Controle op de stukken die kwaliteits-
verklaringen borgen, is een goede zaak. 
Dat vergt echter wel specifi eke kennis en 
we hebben er geen zicht op lo het een en 
ander wel goed wordt gecontroleerd door 
de juiste personen of partijen. Anderzijds 
moeten de kosten die gemaakt worden 
om de stukken te controleren wel in 
verhouding staan tot hetgeen er com-
mercieel mee bereikt kan worden. Dit in 
relatie tot de kwaliteit van de controle zelf 
door BCRG. En het kan best zijn dat daar 
spanningen ontstaan.’
‘Het is een wassen neus die ontstaat 
door bureaucratie’, stelt een van de 
betrokken groothandels. ‘Door de wijze 
waarop de politiek de energienormen 
heeft gedefi nieerd, moeten woningcor-
poraties bijvoorbeeld wel kiezen voor 
zonnepanelen uit de BCRG-database. 
De problematiek dat ze daardoor niet 
de meest effi  ciënte zonnepanelen tot 
hun beschikking hebben, kan enkel 
opgelost worden als de politiek een an-
dere aanpak kiest bij het toekennen van 
punten voor de energienormering.’ 
‘Strikt genomen is het niet de schuld van 

BCRG dat er vraag is naar hun service’, 
stelt weer een andere importeur. ‘Het is 
vooral gebruikmaken van onwetendheid 
dan wel onkunde aan de kant van de 
opdrachtgevers. De gelijkwaardigheids-
verklaringen van BCRG zijn in feite een 
gemaksproduct.’

WC-Eend
‘Ons inziens is het BCRG een vangnet 
om een gelijk speelveld te organiseren’, 
vervolgt Costeris. ‘Het is het hulpmiddel 
om per project te bepalen hoe het beste 
een EPC0-resultaat behaald kan worden. 
Anno 2020 kun je een ongekend grote 
diversiteit aan technieken toepassen voor 
het verduurzamen van gebouwen. Voor 
vastgoedeigenaren en hun adviseurs is 
het een continue zoektocht naar hoe zij 
de optimale verhouding bereiken en met 
welk apparaten zij het beste uitkomen. 
Dat kunnen dus juist ook technieken zijn 
die beter presteren dan de forfaitaire 
waarde die in de standaardberekening 
meegenomen wordt. In dat soort gevallen 
is het extreem relevant om een kwali-
teitsverklaring van het BCRG te hebben. 
Want een fabrikant kan wel een bepaalde 
prestatie claimen, maar geeft wie de 
garantie dat die prestatie gehaald wordt? 
De verklaringen van BCRG zijn eerder 

een hulpmiddel om een gelijk speelveld 
te creëren, dan een sta-in-de-weg. Het 
is een onafhankelijke toetser die de “wij 
van WC-Eend”-verhalen doorbreekt. 
Anderzijds wil je als fabrikant je presta-
tie gewaardeerd zien. Het BCRG is het 
onafhankelijke instituut dat die waarde-
ring afgeeft in de vorm van gecontro-
leerde verklaringen.’
Dat de BCRG-databank achterloopt op 
de praktijk is daarbij volgens Costeris 
inherent aan de snelheid waarmee de 
energietransitie zich voltrekt. ‘Bij heel 
veel transities lopen de systemen die we 
hebben ter bevordering en controle van 
de markt achter op de werkelijkheid. Met 
producten die ieder halfjaar verbeteren, is 
het onontkoombaar dat de BCRG-data-
base achterloopt. Diezelfde problematiek 
zien we bij de invoering van de nieuwe 
methodiek voor het bepalen van de ener-
gieprestatie van gebouwen, de NTA 8800. 
Voor deze bepalingsmethode van de 
BENG-eisen wordt software ontwikkeld, 
maar op het moment dat die klaar is, 
zijn de forfaitaire waarden alweer bijna 
achterhaald. Dat is natuurlijk jammer. In 
beide gevallen zou het fantastisch zijn 
als we daar een slimme oplossing voor 
kunnen verzinnen.’

Hoger op de stapel
BCRG zal volgens Costeris, rekening 
houdend met de toenemende snelheid 
van de energietransitie, zijn capaciteit 
zelfs moeten uitbreiden. ‘De vraag 
neemt snel toe en het moet niet zo zijn 
dat fabrikanten en importeurs te lang 
moeten wachten tot hun apparaten 
gecontroleerd zijn.’
Volgens Costeris heeft BCRG in de 
afgelopen paar jaar al volop geïnvesteerd. 
Er is onder meer veel tijd gestoken in 
het uitleggen van de werkwijze van het 
bureau. ‘Zij zien de taak om uit te leggen 
hoe en waarom ze iets doen. Ook omdat 
er bij veel partijen nog discussie is over 
de rol van BCRG. In sommige geval-
len leidt regelgeving ertoe dat bepaalde 
duurzame technieken worden toegepast. 
Denk hierbij aan het gebruik van warmte-
pompen in de nieuwbouw, die sinds juli 
2019 geen standaardaardgasaansluiting 
krijgt. Voor andere technieken, zoals 
bijvoorbeeld zonnewarmte, geldt dat 
deze niet automatisch worden bevorderd 
door nieuwe regelgeving. Voor hen zijn 
de verklaringen van BCRG, met betere 
forfaitaire waarden dan opgenomen in de 
standaardberekening, een hulpmiddel om 
hoger op de stapel te komen.’

‘BCRG is een onafhankelijke 
toetser die de “wij van 

WC-Eend”-verhalen doorbreekt’
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Kink in de kabel

Z onneparken, windmo-
lenparken en datacen-
ters. Stuk voor stuk zijn 
het oorzaken van het 
Nederlandse tekort aan 
netcapaciteit. Bij het 

zoeken naar oplossingen moeten goede 
randvoorwaarden worden gecreëerd die 
niet alleen een proactief investeringsbe-
leid door de netbeheerders stimuleren, 
maar ook zorgen dat andere marktpartij-
en uit het oogpunt van maatschappelijke 
kosten geschikte maatregelen nemen. 

Hiervoor moet ten eerste een langeter-
mijnsysteemvisie inzake het functioneren 
van de energiemarkt worden gefor-
muleerd en geïmplementeerd. Uit het 
rondetafelgesprek over de netcapaciteit 
in de Tweede Kamer bleek dat tot op 
heden een structurele systeemaanpak 
van de energietransitie en de benodigde 
infrastructuur achterwege is gebleven. 

Een goed inzicht moet bestaan in de 
gebruikte energiedragers, de locatie 
van productie-eenheden, de locatie 
van afnemers, de gebruikte opslageen-
heden, transportmogelijkheden en de 
wijze waarop de verschillende onder-
delen van dit systeem elkaar beïnvloe-
den. Probleem daarbij is dat de huidige 
Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de 
Warmtewet nog als silo’s functioneren 
en een systeembenadering frustre-
ren. Zij benaderen de regulering van 
de energiemarkt nog per afzonderlijk 
energienetwerk en aparte energiedra-
ger. Dit belemmert de fi nanciering en 
totstandkoming van nieuwe technische 
en maatschappelijk gewenste oplos-
singen waarbij elektriciteitsproductie, 
beschikbare netwerkcapaciteit en 
opslagmogelijkheden integraal worden 
bekeken. Zo biedt de tariefregulering 
nog onvoldoende ruimte om rekening te 
houden met de voordelen die de com-
binatie van productiefaciliteiten 

met opslagmogelijkheden oplevert voor 
de netwerkbelasting, netwerkkosten en 
de tariefstructuren. 

Inmiddels heeft minister Wiebes van 
Economische Zaken en Klimaat wel 
een aantal maatregelen voorgesteld 
die op de korte termijn een optima-
ler gebruik van de netwerkcapaciteit 
realiseren. Hier kan worden gewezen 
op het verbinden van de subsidie van 
de Stimuleringsregeling Duurzame 
Energie (SDE+) aan plaatsen waar 
voldoende transportcapaciteit is voor 
duurzame-energieprojecten door het 
afgeven van een transportindicatie. Een 
andere maatregel is de vrijstelling op de 
storingsreserve (redundantie-eis). Deze 
eis houdt in dat het landelijke hoog-
spanningsnet zo moet zijn ontworpen, 
dat het transport van elektriciteit ook 
is verzekerd indien zich een uitvalsitu-
atie voordoet. Wanneer deze eis wordt 
losgelaten voor het transport van 
duurzame elektriciteit, zou met name 
voor duurzaam opgewekte energie 
meer transportcapaciteit vrijkomen op 
het hoogspanningsnet. Dit heeft ook 
een eff ect op het middenspanningsnet. 
De rechtvaardiging voor deze maatregel 
moet beter worden onderbouwd, omdat 
het Europese non-discriminatiebeginsel 
mogelijk wordt geschonden. Bij een 
uitvalsituatie wordt het transport van 
duurzame energie namelijk benadeeld 
ten opzichte van conventioneel op-
gewekte energie vanwege een lagere 
transportgarantie. 

Een andere maatregel die wordt ge-
noemd is de mogelijkheid van curtail-
ment. Dit ziet toe op het afschakelen 
van duurzame energie gedurende 
pieken die zich maar een aantal keer 
per jaar voordoen. Het is immers niet 
effi  ciënt om voor die momenten het net 
grootschalig te verzwaren. In andere 
landen wordt dit al toegepast.  

Deze maatregel wordt nu al in enkele 
gevallen vrijwillig getroff en door pro-
jectontwikkelaars en er blijkt draag-
kracht voor te zijn bij de marktpartijen. 
Een dergelijke maatregel zou echter 
op korte termijn vanuit een wetgevend 
kader moeten worden afgedwongen, 
omdat het niet verantwoord is boven-
matige, maatschappelijke kosten te 
maken voor een kleine extra opbrengst 
voor exploitanten van zonneparken.

Ten tweede is een goede coördinatie 
en regie bij de implementatie van de 
Regionale Energie Strategieën (RES’en) 
vereist.  Minister Wiebes benadrukt 
de rol van de RES’en bij het realiseren 
van de duurzame opgaven van het 
Klimaatakkoord. Provincies en gemeen-
ten spelen een grote rol in de RES. Zij 
werken nauw samen met netbeheer-
ders, coöperaties en andere belangheb-
benden aan een plan met betrekking 
tot de energietransitie in specifi eke 
regio’s. Deze regionale aanpak alleen is 
onvoldoende. De RES’en zijn gericht op 
de regionale opgaven voor de opwek 
van energie, met het gevaar dat het 
functioneren van het energiesysteem 
als geheel raakt ondergesneeuwd. 

Een  systeembenadering van de 
energiemarkt is een noodzakelijke 
basis voor het maken van duurzame, 
toekomstbestendige en betaalbare 
investeringsplannen door de netbeheer-
ders waarbij sprake is van een proactief 
investeringsbeleid. Een systeemper-
spectief moet ook de basis zijn voor de 
RES’en. Om een goede afstemming van 
de verschillende strategieën te borgen, 
zullen zij naast elkaar moeten wor-
den gelegd om te zien hoe zij zich tot 
elkaar verhouden en hoe investeringen 
in infrastructuren en energieprojecten 
zo optimaal mogelijk kunnen worden 
vormgegeven. 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  
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Rijksoverheid financiert reeks 
nieuwe innovatieprojecten:

ProRail ontwikkelt 
montagesysteem en 
Soluxa gaat gekleurde 
zonnepanelen 
produceren

De subsidie Hernieuwbare Energie (HER) heeft als doel om 
de energiedoelstellingen voor minder kosten te behalen met 
innovatieve projecten. Dit moet leiden tot een besparing op 
de toekomstige uitgaven aan subsidies voor de Stimulerings-
regeling Duurzame Energieproductie (SDE+). De Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is net als bij de 
SDE+-regeling de overheidsinstantie die de beschikkingen 
van de HER-regeling uitgeeft. De subsidieregeling staat wel-
iswaar tot en met eind maart open, maar het subsidieplafond 
van 50 miljoen euro is al geruime tijd bereikt. Er is al voor 
bijna 29 miljoen euro subsidie verleend en nog eens ruim 31 
miljoen euro aan aanvragen is nog in behandeling.

86 miljoen euro
De DEI+-regeling maakt onderscheid tussen pilot- en de-
monstratieprojecten. In een pilotproject kunnen bedrijven en 
kennisinstellingen via de DEI+ een nieuwe technologie testen 
en verbeteren in een proefopstelling die representatief is 
voor de praktijk. In een demonstratieproject investeert men 
met behulp van de DEI+ in een productie-installatie die ook 
na afl oop van het subsidieproject in gebruik blijft. 
Binnen de DEI+ zijn er diverse thema’s, van energie-inno-

Op het eind van ieder kalenderjaar 
wordt via de Topsector Energie een reeks 
innovatieprojecten rond zonne-energietech-
nologie gehonoreerd. Waar de beschikkingen 
voor deze projecten nog op zich laten wach-
ten, zijn via de Hernieuwbare Energierege-
ling (HER) en de Demonstratie Energie- en 
Klimaatinnovatie (DEI+) 2020 diverse pilot- 
en demonstratieprojecten op het gebied van 
zonne-energie van start gegaan. De redactie 
van Solar Magazine neemt de nieuwe 
projecten onder de loep.

vatie tot aardgasloos bouwen, lokale 
infrastructuur en hernieuwbare ener-
gie. Ook dit kalenderjaar kan er weer 
subsidie aangevraagd worden. Het 
beschikbare budget is in 2020 ruim 86 
miljoen euro. Voor ‘aardgasloze wonin-
gen, wijken en gebouwen’ is een apart 
budget van 9 miljoen euro beschikbaar. 
Per half februari is er al voor 15 miljoen 
euro subsidie aangevraagd.

PV++: gekleurde zonnepanelen
Het innovatieproject Esthetische 
Gekleurde Zonnepanelen voor Nieuwe 
Toepassingen (PV++) loopt tot en met 
januari 2022 en maakt gebruik van de 
HER. Penvoerder Soluxa werkt samen 
met Radboud Universiteit Nijmegen en 
Sirius Retail. De toepasbaarheid van 
zonnegevels in de gebouwde omge-
ving wordt volgens de projectpartners 
ernstig belemmerd door de afwezigheid 

van kleuraanbod. De huidige kleurtech-
nieken zijn volgens hen te duur voor 
grootschalige implementatie. 
In het PV++ project ontwikkelen Soluxa, 
Radboud Universiteit Nijmegen en Siri-
us Solar de Vibrant-technologie voor de 
productie van gekleurde zonnepanelen. 
Deze technologie is een coating waar-
mee gangbare, donkere zonnepanelen 
gekleurd worden. Uit een uitgevoerde 
haalbaarheidsstudie blijkt dat de kosten 
en het rendement van deze technologie 
competitief zijn. Met een handmatig 
proces zijn prototypen gemaakt en 
binnen het project wordt deze techno-
logie verder ontwikkeld ,zodat Soluxa 
gekleurde zonnepanelen op de markt 
kan brengen. De belangrijkste activiteit 
is het ontwikkelen van een geautoma-
tiseerd applicatieproces in combinatie 
met een laksysteem dat voor dit proces 
geschikt is. Dit proces moet productie 

tegen competitieve kosten mogelijk ma-
ken. Daarnaast wordt met Sirius Solar 
een montagesysteem ontwikkeld waar-
mee de gekleurde zonnepanelen net 
als normale gevelpanelen gemonteerd 
kunnen worden. Om de toepasbaarheid 
van de gekleurde panelen te demonstre-
ren, wordt op de Radboud Campus een 
prototype zonnegevel gerealiseerd. Het 
vermogen van de verschillende, gekleur-
de panelen wordt in deze testomgeving 
gemonitord en de esthetische uitstraling 
wordt met architecten geëvalueerd. Na 
afl oop van dit project wordt pilotproduc-
tie opgezet en opgeschaald naar een 
commerciële productielijn.

NEWRAIL: het Limburgs spoor aan de pv
Het innovatieproject Noise Energy Wall 
Rail America in Limburg (NEWRAIL) 
maakt gebruik van de DEI+ en loopt 
tot en met januari 2023. Binnen   
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het project werkt penvoerder Pro-
Rail samen met coöperatie Reindonk 
Energie, de gemeente Horst aan de 
Maas, de Haagse Hogeschool en TNO 
aan de uitrol van zonne-energie langs 
het spoor. ProRail wil met zijn assets 
bijdragen aan het realiseren van meer 
productie van duurzame energie en wil 
in 2030 tussen de 150 en 200 giga-
wattuur per jaar aan productie op haar 
eigendommen mogelijk maken. Er staat 
nu 550 kilometer aan geluidscher-
men langs het spoor en de komende 
jaren wordt er nog circa 150 kilometer 
gebouwd. Uit een eerste analyse op 
basis van GIS-data komt naar voren 
dat de potentie van zonnepanelen op 
geluidschermen tussen de 30 en 45 
gigawattuur per jaar is. Op dit moment 
is er echter geen oplossing beschikbaar 
waarmee duurzame energie kan worden 
opgewekt aan geluidschermen langs 

het spoor die voldoet aan de eisen met 
betrekking tot veiligheid, onderhoud 
en circulariteit en toepasbaar is op be-
staande en nieuwe geluidschermen. 
Binnen NEWRAIL wordt daarom een 
systeem ontwikkeld waarbij zonne-
panelen zo optimaal mogelijk kunnen 
worden bevestigd en gepositioneerd 
aan zowel de spoorzijde via de bin-
nenkant van het geluidscherm, als aan 
niet-spoorzijde aan de buitenkant van 
het geluidscherm. Het doel is om een 
kosteneff ectief, modulair en fl exibel 
toepasbaar systeem te ontwikkelen dat 
geschikt is voor verschillende locaties, 
zowel op nieuwe als bestaande scher-
men van verschillende hoogten.
Het pilotproject moet zowel fi nanciële 
als technische onzekerheden wegne-
men. Beoogd eindresultaat is onder 
meer een werkende pilotlocatie met 

zonnepanelen aan de buitenzijde van 
een geluidscherm langs het spoor in 
de dorpskern America in de gemeente 
Horst aan de Maas. Ook wil men dui-
delijkheid over het feit of het mogelijk is 
om zonnepanelen aan de binnenzijde 
van het spoor te hangen, en als dat 
mogelijk is een werkende pilotlocatie 
te realiseren.

NGSC: mismatch zonne-energie verkleinen
Het DEI+-project Next Generation 
Smart Charging (NGSC) wordt geleid 
door Recoy en uitgevoerd in samen-
werking met BREYTNER, Threeforce 
en Alliander. Recoy wil een NGSC-plat-
form op de markt brengen. Hiermee wil 
Recoy de energiefl exibiliteit van elek-
trische voertuigen optimaal benutten 
door de mismatch tussen zonne-ener-
gie en de vraag naar zonne-energie te 
verkleinen. Ook wil men de productie 

van zonnepaneelsystemen met machi-
ne-learningtechnologie per systeem 
realtime voorspellen en daarmee de 
zelfconsumptie vergroten. Ook wil men 
actief bijdragen aan de stabilisatie van 
het elektriciteitsnet door voertuigen 
op te laden bij lage onbalansprijzen en 
het laden te onderbreken of te voorko-
men bij hoge onbalansprijzen. Recoy 
verwacht hiermee de jaarlijkse elektrici-
teitskosten voor fl eetowners te kunnen 
verlagen en de inkomsten van zonne-
stroomsystemen te verhogen, waardoor 
de terugverdientijd op een investering in 
de combinatie van elektrische voertui-
gen en zonnepanelen wordt verlaagd.
Het eindresultaat van het project is een 
pilot met uitvoerige rapportage. De 
pilot wordt uitgevoerd bij een wagen-
parkeigenaar en levert informatie op 
die meegenomen kan worden in het 

vervolgtraject van de ontwikkeling. Het 
rapport zal inzicht geven in punten van 
verbetering en relevantie van zaken 
voor de gebruiker.

ELINIA: anti-refl ectielagen printen
Doel van dit HER-project is het printen 
van anti-refl ectiesturen op zonnepane-
len. Morphotonics heeft in de voorbije 
jaren al met succes het printproces 
en de prototype-machine ontwikkeld. 
Maar in de dagelijkse praktijk is het 
een uitdaging om de texturen met be-
hulp van deze machine, met de naam 
de Portis, te repliceren. Daarom wordt 
binnen het project in samenwerking 
met de TU Delft gewerkt aan het ge-
bruik van een nieuwe, precieze afdruk-
technologie. De universiteit heeft in de 
afgelopen periode namelijk een nieuwe 
technologie ontwikkeld voor het hante-
ren van dunne substraten door mid-
del van een contactloos, luchtlager 
actuatorconcept. Dit bewezen concept 
zal worden aangepast en opgeschaald 
om te worden gebruikt in de bestaande 
afdrukapparatuur van Morphotonics.
Het volledige project duurt 4 jaar, maar 
gezien de realisatie van kleine en grote 
demonstrators in het tweede project-
jaar zal de ontwikkelde technologie al 
vanaf 2022 beschikbaar zijn voor klant-
demonstraties. De eerste commerciële 
verkopen worden verwacht vanaf het 
kalenderjaar 2023.

WHOOPER: nieuwe generatie zonnepanelen
Penvoerder TNO werkt binnen het 
HER-project WHOOPER samen met 
Eurotron, de stichting Solar Innovation 
and Experience Center (SIEC), het Chi-
nese CIE en GroenLeven. De afkorting 
WHOOPER van het project dat tot en 
met augustus 2023 duurt, staat voor 
Development of high-effi  ciency metal 
wrap-through silicon heterojunction PV 
modules. TNO heeft een zonnecel ont-
wikkeld die een combinatie is van een 
silicium heterojunctie zonnecel en een 
metal wrap through (mwt-)zonnecel. 
Deze heeft een recordeffi  ciëntie van 
23 procent behaald. TNO en CIE zullen 
het celontwerp en het productieproces 
optimaliseren. Samen met Eurotron 
wordt vervolgens het productiepro-
ces van de zonnepanelen ontwikkeld. 
GroenLeven zal de uiteindelijke zon-
nepanelen met een vermogen van 350 
wattpiek per stuk demonstreren op zijn 
Solar Innovation & Experience Center 
bij zonnepark Oranjepoort in Emmen.

GSE IN-ROOF SYSTEMTM
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De achterban van PVthin vertegen-
woordigt alle geledingen van de dun-
nefi lmwaardeketen, onderzoeksinstel-
lingen, machinebouwers, producenten, 
leveranciers van materialen… Het doel 
van de Europese non-profi torganisatie 
is het ondersteunen van de transitie 
naar een koolstofarme economie door 
het bevorderen van de ontwikkeling en 
implementatie van dunnefi lm-pv-tech-
nologieën. Dat doet ze onder andere 

Andreas Wade van PVthin en First Solar:

‘Belofte van dunne fi lm 
dit decennium waargemaakt: 
nieuwe grote producenten 
zullen opstaan’
De dunnefi lmtechnologie heeft over de jaren grote stappen 
gezet in energie-effi ciëntie. Dankzij de fl exibiliteit van het 
materiaal kent ze bovendien vele toepassingsmogelijkheden. 
Dat uit zich echter niet in de huidige marktverhoudingen. 
95 procent van de verkochte zonnepanelen is gebaseerd 
op kristallijn siliciumtechnologie. Zal de dunnefi lmrevolutie 
ooit nog aanbreken? Volgens PVthin-voorman Andreas Wade 
en Daan van Hoef van SMIT Thermo Solutions is dat slechts 
een kwestie van tijd.

door het organiseren van samenwer-
king in onderzoek en concrete projec-
ten. Daarnaast lobbyt ze voor beleid 
dat bedrijven ondersteunt.

Manufacturing skills
De geschiedenis van dunne fi lm ver-
schilt wezenlijk van die van kristallijn 
silicium. Daarin ligt volgens voorzitter 
Wade het antwoord op de vraag waar-
om de defi nitieve doorbraak van dunne 

fi lm zo lang op zich laat wachten.
‘In de beginjaren van de zonne-ener-
giesector werd er in het westen op heel 
veel plekken door allerhande groepen 
onderzoek gedaan naar kristallijn 
silicium. Dat leidde tot een vlucht in het 
verbeteren van de effi  ciëntie en de op-
komst van een groot aantal producen-
ten. De fundamentele kennis en manu-
facturing skills waren wijdverbreid. Dat 
maakte het ook bijzonder toegankelijk 
voor externe partijen. Daardoor konden 
Chinese partijen, daarbij geholpen 
door een economische recessie, rela-
tief eenvoudig overnemen wat hier was 
opgebouwd; de productie opschalen, 
de prijs drukken en doorontwikkelen. 
De huidige dominantie van China in 
kristallijn silicium is een gevolg van 
economy of scale. Het verhaal van 
dunne fi lm is echter anders. R&D werd 
en wordt op slechts enkele plekken in 
de wereld gedaan. Het verbeteren 
van de energieopbrengst was en is 
een complex verhaal en kost tijd. 
Hetzelfde geldt ten aanzien van de 
productietechnologie.’

Kinderschoenen
Dat de wetenschappelijke kennis en 
manufacturing skills van dunnefi lm-
pv zich in het westen concentreren is 
mooi. Het heeft echter tot op heden niet 
geleid tot de opkomst van een fl ore-
rende nieuwe industrie. Het tegendeel 
lijkt zelfs waar. Veel fabrikanten gingen 
failliet of stopten, bijvoorbeeld TSMC en 
Solar Frontier. First Solar, waar Wade   
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de functie van Global Sustainability-di-
recteur bekleedt, is wereldwijd een van 
de weinig overgebleven grote spelers. 
Dat roept vragen op over de toekomst 
van de technologie.
Wade: ‘Na 15 jaar staat de sector 
inderdaad nog in de kinderschoenen. 
In de effi  ciency van producten en het 
opschalen van manufacturing zijn 
echter belangrijke stappen gezet. Het 
gemiddelde rendement van zonnecellen 
op basis van cadmiumtelluride (CdTe) 
die we bij First Solar produceren is anno 
2020 zo’n 18 procent. Waar we in 2000 
nog maar op een capaciteit van 25 me-
gawattpiek zaten, zijn we wat betreft de 
totale wereldwijd geïnstalleerde capaci-

teit CdTe nu goed voor 25 gigawattpiek. 
Het gaat dus goed met First Solar. Dat 
heeft vooral te maken met het feit dat 
we al snel de keuze hebben gemaakt 
om ons te richten op de integratie met 
commodities, zoals componenten voor 
de bouw en mobiele trailers. Daarnaast 
zijn we een sterk geïntegreerd bedrijf; 
we produceren, initiëren en nemen deel 
aan projecten, verlenen service… 
Andere dunnefi lmproducenten kozen 
ervoor om te opereren in niches. Weer 
andere konden de stap naar de markt 
niet maken, gingen ten onder aan hoge 
investeringen in research. Dat neemt ech-
ter niet weg dat ik nog steeds een grote 
toekomst voor dunne fi lm voorspel.’

Klimaatramp voorkomen
Wie de vraag stelt welk marktaandeel in 
pv – momenteel is dat minder dan 5 pro-
cent – dunne fi lm uiteindelijk zal verove-
ren ten opzichte van kristallijn silicium, 
stelt volgens Wade de verkeerde vraag. 
Ook de vraag welke dunnefi lmtechnolo-
gieën de toekomst hebben en welke niet, 
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is volgens hem niet terecht. ‘De solar-
markt groeit en zal alleen maar verder 
groeien. Het bewerkstelligen van een 
fundamentele energietransitie is nood-
zaak als we een globale klimaatramp 
willen voorkomen. Zonne-energie zal een 
majeur deel van de energievraag van de 
toekomst invullen, we hebben het dan 
over terrawatts. Dat betekent dat alle 
beschikbare technologieën nodig zijn. Je 
redt het niet met het leggen van tradi-
tionele zonnepanelen. Een eenvoudige 
rekensom leert dat het grootschalige 
gebruik van dunne fi lm – bijvoorbeeld 
geïntegreerd in infrastructuur, gebou-
wen en transportmiddelen, al dan niet 
gecombineerd met kristallijn silicium 
– onontkoombaar is. De roadmaps van 

CdTe, cigs en perovskiet verschillen. De 
uitdagingen zijn echter gelijk. De indus-
trie moet de levensvatbaarheid binnen 
gezonde businesscases aantonen, de ef-
fi ciëntie blijven verbeteren en issues als 
Ecodesign en circulariteit tackelen. De 
overheid moet de introductie ondersteu-
nen met beleid en regelgeving. Als die 
voorwaarden goed worden ingevuld dan 
hebben al die technologieën toekomst; 
ze hebben immers ieder hun eigen 
toepassingsmogelijkheden. Ik verwacht 
dat de defi nitieve doorbraak halverwege 
dit decennium werkelijkheid zal zijn. Dan 
zullen ook zeker nieuwe, grote produ-
centen opstaan. En laten we hopen dat 
wat hier in het westen ontstaat, nu ook 
hier zal blijven.’

SMIT werkt aan effi ciëntere oplossingen voor massaproductie

Een van de leidende bouwers van productieapparatuur voor dunnefi lm-pv is SMIT 
Thermal Solutions uit Eindhoven. Het bedrijf werkt nauw samen met producenten 
over heel de wereld. De inzet is volgens chief executive offi cer Daan van Hoef altijd 
hetzelfde. ‘Met ons team zijn we altijd op zoek naar betere concepten.’

Eind 2019 ging het Europese innovatieproject Sequential, High Uniformity, Cost Com-
petitive Elemental Selenization and Sulphurization for CIGSSe2 (SUCCESS) van start. 
Dit werd geïnitieerd door SMIT Thermal Solutions en pv-fabrikant Avancis, met als doel 
het verbeteren van de efficiëntie en het verlagen van de productiekosten van zonne-
panelen met cigs-zonnecellen. Daarvoor wordt binnen een consortium onder andere 
samengewerkt met onderzoekspartners zoals Solliance en Helmholtz-Zentrum Berlin.

Signifi cante verbeterslagen
De conversie-efficiëntie van cigs-zonnecellen is de afgelopen jaren verhoogd van 20,5 
tot 23,35 procent. De records werden echter bereikt bij cellen van 1 bij 1 centimeter.
Van Hoef: ‘Binnen SUCCESS willen we naar 20 procent rendement voor zonnepanelen 
van 30 bij 30 centimeter. Binnen andere samenwerkingsprojecten met diverse grote en 
kleine producenten streven we ook voor andere typen dunne film soortgelijke signi-
ficante verbeterslagen na. Daarbij stappen wij zo vroeg mogelijk in om een optimale 
bijdrage te leveren vanuit onze expertise als machinebouwer.’

Het westen
Een lange adem. Dat is wat er volgens Van Hoef nodig is wanneer producten de stap 
maken van R&D naar kosteneffectieve productie van dunnefilmzonnepanelen. Hij ziet 
daarbij niet zelden een flink gat tussen de requirements en het budget, oftewel een 
gebrek aan investeringskapitaal. ‘SMIT Thermal Solutions kan daarin mee omdat het 
een productielocatie in China heeft. Dunnefilmzonnecellen op basis van Cadmium 
telluride (CdTe) zijn inmiddels op een redelijk volwassen level, zowel wat betreft 
efficiëntie als productie. De dunnefilmzonnecellen op basis van cigs-technologie heb-
ben het wat moeilijker, maar daar wordt nu behoorlijk aan getrokken door Avancis, 
dat net zoals First Solar geen klein bedrijf is. Het veelbelovende perovskiet staat als 
productietechnologie nog in de kinderschoenen. Uiteindelijk zullen al die technolo-
gieën hun weg naar de markt vinden. De kennis die daarvoor nodig is, concentreert 
zich nu nog in het westen. Aangezien wij wereldwijd actief zijn, is de uiteindelijke 
locatie van de productiemachines voor ons van minder belang. Als Europees bedrijf 
en Europeaan zien we natuurlijk wel graag dat we onze dominante positie hier nog 1 
of 2 decennia vast kunnen houden.’
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IM Efficiency klaar voor uitrol zonnedaken op trucks:

‘Eerste commerciële
systemen dit jaar geleverd’
In de rubriek De Start-Up spreekt Solar Magazine 
iedere editie met een startende ondernemer die 
technologie ontwikkelt en zijn kansen probeert 
te verzilveren in de wereld van zonne-energie. 
Dit keer Martijn Ildiz van IM Effi ciency, dat onlangs 
met het bericht kwam dat het dit jaar de eerste 
Nederlandse vrachtwagens gaat uitrusten met 
zijn SolarOnTop-systeem. 

Wanneer bent u met uw bedrijf gestart?
‘In 2016. Het idee kwam tijdens mijn studie 
International Business aan Tilburg Univer-
sity. Ik deed aan freerunning en kwam op 
daken steeds meer zonnepanelen tegen. 
Neerkijkend op de straten zag ik vracht-
wagens. Die hebben een fl ink dakopper-
vlak. Ik vond het vreemd dat die niet waren 
uitgerust met een zonne-energiesysteem. 
Dat kan immers grote voordelen opleveren 
op het gebied van verduurzaming. Ik ging 
hieraan rekenen en constateerde dat er 
een businesscase was.’

Welk product biedt u aan? 
‘Er bleken al solar-oplossingen voor 
vrachtwagens te bestaan. Die worden 
echter met name gebruikt om alleen de 
trailers van energie te voorzien, bijvoor-
beeld voor koeling. Ons SolarOnTop-sys-
teem richt zich echter op wat er vóór de 
aanhanger gebeurt. Vrachtwagens elek-
trifi ceren snel. Een Euro 6-motor verbruikt 
bijvoorbeeld 50 procent meer elektriciteit 
dan de Euro 5. Daarnaast groeit het 
gebruik van persoonlijke apparatuur zoals 
laptops en magnetrons. Dat kost heel veel 
diesel, wat bijzonder slecht is voor het 
klimaat en bovendien veel kost.’

Wat is er uniek aan uw product? 
‘Een rijdende vrachtwagen stoot gemid-
deld 1,2 kilogram CO2 uit en dat kost wel 
60 eurocent per opgewekte kilowattuur. 
Staat die stil dan hebben we het bij een 
500 pk-diesel over zo’n 8 kilogram CO2 
en 4 euro per kilowattuur, terwijl hij thuis 
20 eurocent kost. Dat zijn schrikbarende 
getallen. Met ons systeem op het dak 
kun je die milieubelasting en kosten sig-

nifi cant terugbrengen. Het bestaat uit 3 
componenten. Er wordt semi-fl exibele pv 
op de trailer geplakt. Een lithium-ionbat-
terij slaat de opgewekte energie op als 
de noodzakelijke buff er. Het hart wordt 
gevormd door de regelelektronica die 
we zelf hebben ontwikkeld. Daar ligt de 
complexiteit. Het systeem neemt deels 
de functie van de dynamo over. Met 
andere woorden: die kan samenwerken 
met onze technologie. In allerhande 
draden gaan knippen – ingrijpen in het 
elektronische systeem van een truck 
– en aan het motormanagementsys-
teem gaan prutsen is echter uit den 
boze in de automotive. Autofabrikanten 
accepteren dat niet. Eigenaren willen 
hun garantie niet verspelen. Veiligheid 
en betrouwbaarheid zijn heilig in de 
sector. Je hebt dan een heel slimme 
oplossing nodig, waarbij je niet in de 
motorsystemen hoeft in te grijpen om 
het allemaal te laten werken. Dat kan 
met de SolarOnTop.’

Is uw product al op de markt verkrijgbaar? 
‘We zijn in gesprek met vele vervoerders, 
zowel in Nederland als in het buitenland. 
De interesse is groot. Vergeet niet dat 
een fl ink deel van de grote spelers in 
deze sector – bijvoorbeeld Vos Logistics 
en de Emons Group – verduurzaming 
inmiddels als integraal onderdeel van 
hun bedrijfsstrategie zien. Vorig jaar 
hebben we een pilot met 2 transportbe-
drijven gedraaid. In april 2020 installeren 
we de eerste commerciële systemen bij 
diverse bedrijven. Ondertussen maken 
we keuzes, onder andere wat betreft het 
type dunnefi lmzonnecellen waarmee we 

gaan werken. Daarin werken we samen 
met verschillende partijen zoals TNO, Sol-
liance en Lightyear. In september volgt de 
offi  ciële marktlancering. Daarna zullen we 
de SolarOnTop niet alleen uitrollen in ons 
land, maar ook in de rest van Europa.’

Bij het bereiken van welk (verkoop)doel 
in de komende 3 jaar bent u tevreden?
‘Een deel van de uitdaging op de korte 
termijn is het vinden van de juiste ver-
kooppartners. Dan is er natuurlijk ook 
nog de kwestie van installatie. Wij gaan 
het systeem aanbieden als een soort 
IKEA-pakket dat gemakkelijk te installe-
ren is door trailerbouwers of de ver-
voerders zelf. We moeten natuurlijk wel 
kijken wat goed werkt; onze weg in die 
commerciële opschaling vinden. 2021 
zal voor ons wat dat betreft het jaar van 
de waarheid worden. Ik heb er echter 
vertrouwen in. De markt is er klaar voor 
en we hebben een goede propositie. 
SolarOnTop kan een vrachtwagen tot 
zo’n 5,5 procent brandstof besparen. 
Omdat de dynamo geen stroom meer 
op hoeft te wekken en de motor minder 
wordt belast, scheelt dat een truck 
gemiddeld 2.300 liter diesel per jaar. 
Daardoor stoot die jaarlijks ook 6 ton 
minder CO2 uit. Als alle kastentrailers 
met een hard dak in Nederland met het 
systeem worden uitgerust, scheelt dat 
ruim 267.000 kiloton CO2 per jaar. In 
landen waar de zon meer schijnt, ligt 
het rendement nog hoger. En met het 
oog op de lange termijn: de elektrische 
vrachtwagen komt eraan. Onze techno-
logie is dan uiteraard ook inzetbaar voor 
het vergroten van de range.’
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Zowel Levitech als SoLayTec ontwik-
kelt en bouwt machines voor spatiële 
atoomlaagdepositie, oftewel ‘spatial 
ALD’. Beide bedrijven richtten hun 
pijlen in het afgelopen decennium op 
de solar-industrie. SoLayTec kondigde 
vorig jaar tegenover de redactie van 
Solar Magazine echter al een koers-
wijziging aan, met onder andere een 
overstap naar de batterijenmarkt, en 
ook Levitech heeft zijn horizon inmid-
dels verbreed. 

Van pv naar opto-elektronica
Levitech – een spin-off  van ASMI – 
brengt sinds het begin van het vorige 
decennium 2 producten op de markt: 
de Levitor en de Levitrack. De Levitor 
– een rapid thermal processing (rtp-)
systeem dat geleverd wordt aan de 
halfgeleiderindustrie – geeft chipwafers 
een ultrasnelle warmtebehandeling 
door middel van een gasleiding vanuit 
massieve hitteblokken.   
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Hoe is het nu met…?

‘BV Nederland moet nu écht 
het kenniscentrum voor 

atoomlaagdepositie worden’
In de rubriek ‘Hoe is het nu met…?’ spreekt de redactie 

van Solar Magazine iedere editie met een of meerdere 
ondernemers die enkele jaargangen geleden een forse 

ambitie uitspraken in Solar Magazine. Hoe gaat het anno 
2020 met hun bedrijf? Ditmaal aandacht voor Levitech en 

SoLayTec. Na jarenlange concurrentie slaan de 
2 machinebouwers de handen ineen.

©
 S

oL
ay

Te
c



SOLAR MAGAZINE | maart 2020 93

De Levitrack is een atoomlaagdepositie-
systeem voor de fabricage van zonne-
cellen op basis van hetzelfde zwevende 
wafersysteem dat gebruikt wordt in 
de Levitor. 
‘De vraag vanuit de zonne-energiesec-
tor naar de Levitrack is de afgelopen 
jaren sterk teruggelopen’, opent Jaap 
Beijersbergen, chief executive offi  cer 
van Levitech, het gesprek. ‘In feite is er 
enkel in Europa nog mondjesmaat afzet. 
We hebben in de opto-elektronica – een 
subveld van de fotonica – echter een 
nieuw toepassingsgebied gevonden. 
In de opto-elektronica draait het om 
systemen en apparaten die het gene-
reren, detecteren en reguleren van licht 
mogelijk maken.’

Van pv naar batterijen
Een soortgelijke ontwikkeling heeft 
zich voltrokken bij SoLayTec. ‘Onze 
ALD-machine voor de solar-industrie is 
uniek, maar onvoldoende doorontwik-
keld’, vertelt Frank Verhage, specialist 
in recovery & restructuring en sinds 2 
jaar general manager van SoLayTec. 
‘De Chinese pv-fabrikanten hebben in 
de voorbije jaren gekozen voor batch 
ALD; een concurrent van spatial ALD. 
Het batchproces is een stuk eenvou-

diger: plat gezegd gooi je pizza’s in de 
oven en die zijn na enige tijd klaar. Dat 
dit batchproces langer duurt dan het 
spatial ALD-proces, nemen de Chine-
zen vanwege de lagere kostprijs voor 
lief. Bovendien moet een productiema-
chine hufterproof zijn en dat was onze 
ALD-machine in het verleden niet. De 
Chinese cultuur is namelijk anders dan 
de Europese: de operators van een 
productielijn worden als het ware van 
straat geplukt en dus moet je produc-
tiemachine hufterproof zijn. Helaas is 
de balans voor SoLayTec dan negatief, 
ondanks dat we het grootste compli-
ment hebben gekregen dat een Chi-
nees je kan geven: onze ALD-machine 
is niet te kopiëren…’ 
‘Aan het einde van de rit zie je dat 
degene die het goedkoopste is wint’, 
vult Beijersbergen aan. ‘Terugkijkend 
had spatial ALD de strijd niet hoeven 
verliezen, maar is het wel gebeurd. 
Wij hebben onze les geleerd.’ Boven-
dien woedde er in deze periode op de 
achtergrond een hevige strijd tussen de 
aandeelhouders van Levitech en So-
LayTec. Levitech raakte zelfs verwikkeld 
in een rechtszaak met TNO; founding 
father van SoLayTec. ‘Die strijdbijl is 
echter al een aantal jaren geleden be-

graven’, duidt Beijersbergen. ‘Het heeft 
geen zin om in de achteruitkijkspiegel te 
kijken als de wereld in een razendsnel 
tempo doorgaat. Dat we nu met SoLay-
Tec de handen ineenslaan om geza-
menlijk de kansen die zich voordoen te 
benutten, is mijns inziens een geweldige 
stap voorwaarts.’

Next big thing
Die samenwerking krijgt dankzij een 
subsidie van de Mkb-innovatiestimu-
lering Regio en Topsectoren (MIT-
subsidie) van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO.nl) een 
duwtje in de rug. ‘In het project gaan we 
gezamenlijk technologie ontwikkelen’, 
legt Beijersbergen uit. ‘SoLayTec richt 
zich daarbij op het verbeteren van het 
gaskabinet en Levitech op een nieuwe 
manier van bouwen van een reactorka-
mer. Met respect voor allebei de tech-
nieken combineren we het beste van 2 
werelden. Wij denken met het eindpro-
duct hoge ogen te kunnen gooien in de 
zonne-energiesector. Wij zien kansen 
voor deze technologie voor de produc-
tie van tunnel oxide passivated contact 
(topcon-)zonnecellen; de “next big 
thing” na (perc-)zonnecellen. SoLayTec 
wil met de machine op zijn beurt nieuwe 
markten aanboren.’

Patenteren
‘Momenteel zijn we onze nieuwe depo-
sitiekop aan het patenteren’, legt Ver-
hage uit. ‘In de toekomst willen we niet 
langer zelf de hele machine bouwen, 
maar samenwerken met de Levitechs 
van deze wereld. Hierdoor kunnen we 
ons focussen op procestechnologie 
en deze met fi nesse doorontwikkelen 
om verschillende original equipment 
manufacturers (oem’s) een oplossing 
te bieden. Dat kan binnen de solar-
industrie zijn, maar ook daarbuiten. 
Bij internationale onderzoeksinstituten 
zoals TNO, maar ook bij producenten 
van fl exibele elektronica die spatial ALD 
als een oplossing zien.’
In tegenstelling tot SoLayTec zal Le-
vitech zich nog wel toeleggen op het 
ontwikkelen en vervaardigen van vol-
ledige productiemachines. ‘Als oem-
fabrikant hopen wij eraan bij te dragen 
dat de BV Nederland internationaal 
bekend wordt als kenniscentrum voor 
spatial ALD. Dat was 10 jaar geleden 
de oorspronkelijke ambitie en via de 
samenwerking met SoLaytec blazen 
we die ambitie nieuw leven in.’

Lage opstartspanning 

en een brede MPPT range
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Zonnewarmte is voor Prinsen relatief 
nieuw. De manager businessdevelopment 
van zonnewarmtefabrikant HRsolar ver-
vulde tot afgelopen zomer een functie bij 
een energieadviesbureau dat zich toelegt 
op zonnestroom. In die functie heeft Prin-
sen onder meer veel ervaring opgedaan 
met grootschalige projecten uit de Stimu-
leringsregeling Duurzame Energie (SDE+), 
maar ook met de Postcoderoosregeling 
via energiecoöperaties. Prinsen denkt dat 
het daarbij een voordeel is dat hij geen 
technische achtergrond heeft. ‘Ik benader 
zonnewarmte vanuit de marktpotentie. Ik 
geloof heilig dat voor de energietransitie 
alle technieken nodig zijn en zonne-
warmte beter voor het voetlicht gebracht 
moet worden dan tot op heden gebeurd 
is. De uitdaging waar Nederland voor 
staat, draait grotendeels om het terug-
dringen van het gasverbruik. In feite heeft 
ons land meer behoefte aan een warm-
tetransitie dan aan een energietransitie. 
En met die wetenschap kom je vanzelf bij 
de grootschalige toepassing van zon-
newarmte terecht. We bevinden ons in de 
Renaissance van zonnewarmte…’

Steeds belangrijkere pion
‘De zonnewarmtebranche moet de 
voordelen, het verhaal en de waarde 
van zonnewarmte beter kenbaar maken’, 
vervolgt Prinsen. ‘Dat kan ook, want zon-
newarmte is qua technologie, esthetica 
en onderhoud al ontzettend ver dooront-
wikkeld. Vroeger was zonnewarmte een 
“standalone”-technologie en dat heeft 
achteraf bezien grote nadelen met zich 
meegebracht. Je kunt beter vriendjes zijn 
met andere technologieën en netwerken, 
want dan worden de belangen groter. Nu 
zonnewarmte steeds meer aansluiting 
vindt bij warmtepompen en   

TNO werkt aan routekaart zonnewarmte:

‘Nederland heeft meer behoefte aan een 
warmtetransitie dan aan een energietransitie’
Onderzoeksorganisatie TNO werkt in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO.nl) aan de routekaart zonnewarmte. De routekaart – waarvan het concept 
deze maand gereed is – brengt de potentie en knelpunten voor zonnewarmte in kaart. 
‘We bevinden ons in de Renaissance van zonnewarmte’, aldus Jeroen Prinsen, die 
binnenkort aantreedt als bestuurslid Zonnewarmte bij brancheorganisatie Holland Solar.
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Huawei Benelux Solar Team organiseert een online event genaamd; 
Haal de zon binnen! Huawei introduceert de nieuwste generatie omvormers.
(17 tot 19 maart

Roads to a Digital PV World

Voor meer informatie bezoek onze website: https://solar.huawei.com/nl 
of stuur een email naar Sarah Yang, yangchun20@huawei.com

maak kennis met  
krannich campus

TRAINING PORTFOLIO

Meld je hier aan: https://nl.krannich-solar.com

Basistraining SMA      22.04.20 09:30 - 13:30 uur 
SMA Energy Systems Business Training   23.04.20 09:30 - 13:30 uur 
Basistraining SolarEdge, PVX Multimount & Stäubli 09.06.20 09:30 - 15:30 uur 
Basis training Zonne-energie    10.06.20 10:00 - 16:00 uur 
Basistraining SMA & REC     23.09.20 09:30 - 15:30 uur 
Basis training Zonne-energie    24.09.20 10:00 - 16:00 uur 
Basistraining Enphase, PVX Multimount & Stäubli  07.10.20 09:30 - 15:30 uur
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Regionale Structuur Warmte en Transitievisie Warmte 
De Regionale Structuur Warmte en de Transitievisie Warmte. Het zijn voor zonnewarmte 2 dossiers die een mogelijke gamechanger 
en voedingsbodem kunnen zijn voor een explosieve marktgroei.

Waar de Regionale Energiestrategie (RES) bij steeds meer mensen bekendheid geniet, is de Regionale Structuur Warmte (RSW) 
vele malen minder bekend. De RES – die door 30 Nederlandse regio’s gemaakt wordt – is de manier om afspraken te maken over de 
realisatie van nieuwe windparken en zonnevelden. Dat de RES ook over warmte gaat, is nog niet voor iedereen duidelijk. Elke van de 
30 Nederlandse regio’s die een Regionale Energie Strategie (RES) maakt, levert als onderdeel van deze RES namelijk een Regionale 
Structuur Warmte (RSW) op. Provincies, gemeenten en waterschappen stellen deze RWS gezamenlijk op en betrekken daar belangrijke 
stakeholders bij, zoals de warmtebedrijven en netbeheerders.

En dan is er nog de Transitievisie Warmte (TVW). In de Transitievisie Warmte presenteren individuele gemeenten welke wijken ze wan-
neer van het gas af denken te halen. Daarvoor gaan zij samen met bewoners en andere betrokkenen kijken hoe warmte op een duurzame 
manier geleverd kan worden. Daarmee staat in de TVW ook wat de meest waarschijnlijke nieuwe duurzame bron wordt. 

En de planning? Op 1 juni 2020 moeten alle 30 RES-regio’s hun concept-RES ingediend hebben (red. zie afbeelding). Op 1 maart 2021 
moet vervolgens de RES 1.0 klaar zijn, die hierna iedere 2 jaar van een update wordt voorzien. Eind 2021 moeten alle 355 Nederlandse 
gemeenten hun Transitievisie Warmte klaar hebben. Deze visie wordt iedere 5 jaar geüpdatet.

zonnepanelen kan men straks niet meer 
om zonnewarmte heen. Zonnewarmte-
technologie wordt een steeds belang-
rijkere pion, onder andere in de ontwik-
keling van pvt-panelen als bron voor de 
warmtepomp.’

Van warmtescenario tot position paper
In de afgelopen jaren werd er een groot 
aantal rapporten en studies gewijd aan 
zonnewarmte, met het doel een bredere 
uitrol van de technologie te stimuleren. 
Zo presenteerde Berenschot zo’n 1,5 jaar 
geleden het warmtescenario, waarin het 
onderzoeksbureau een scenario schetst 
waarbij CO2-reductie wordt bereikt door 
grootschalige inzet op duurzame warmte. 
In het rapport stelde Berenschot een 
groot potentieel aan zonnewarmte te zien; 
39 petajoule in 2030 en 94 petajoule in 
2050. Meest recente wapenfeit vanuit 
de zonnewarmtesector was de position 
paper ‘Kansen voor zonnewarmte in het 
hart van de energietransitie’. Deze paper 
werd op initiatief van Holland Solar opge-
steld en bevatte onder meer 5 concrete 
aanbevelingen voor zonnewarmte.
Voor de nieuwe routekaart zonnewarmte 
heeft TNO in de voorbije periode via 3 
werksessies informatie uit de zonne-ener-

giesector opgehaald. Deze wordt onder 
meer gebruikt voor het in kaart brengen 
van kansrijke productmarktcombinaties 
(pmc’s) en in ontwikkeling zijnde tech-
nologieën zoals pvt; de combinatie van 
zonnewarmte en zonnewarmte. Gevraagd 
naar waarom de routekaart zonnewarmte 
waar TNO nu aan werkt het verschil gaat 
maken, is Prinsen duidelijk. Nederlandse 
overheden staan voor belangrijke keuzen 
over hoe bedrijven en burgers van het 
gas af moeten. Alleen door over de juiste 
informatie te beschikken, kunnen zij de 
potentie van zonnewarmte in deze transi-
tie op waarde schatten.

Toekomst veiligstellen
Prinsen verwijst naar de Regionale Struc-
tuur Warmte – die opgesteld wordt door 
de 30 regio’s die een Regionale Ener-
giestrategie maken – en naar de Transi-
tievisie Warmte die door alle Nederlandse 
gemeenten gemaakt wordt (red. zie 
kader). ‘In beide visies moet zonnewarmte 
een dominante positie claimen om het 
succes van de toekomst veilig te stel-
len. We moeten tussen de oren van deze 
regio’s en gemeenten komen. Zij hebben 
behoefte aan de juiste voorbeeldcases 
om de potentie van zonnewarmte op de 

juiste waarde te schatten. En die voor-
beelden mogen ook uit het buitenland 
komen, bijvoorbeeld uit Denemarken 
waar warmtenetten gevoed worden met 
zonnewarmte. Ook in de procesindustrie 
en glastuinbouw wordt zonnewarmte 
volop toegepast. En natuurlijk moeten we 
de vele tienduizenden particulieren die 
een zonneboiler hebben niet vergeten. Zij 
zijn de beste ambassadeurs, want zij ken-
nen de voordelen van zonnewarmte.’

Als nieuw bestuurslid van Holland Solar 
vindt Prinsen het ten slotte belangrijk dat 
de zonnewarmtesector niet alleen maar 
‘vraagt’, maar juist ook zaken naar de 
markt brengt. ‘We moeten ons gezicht 
tonen en laten zien dat we in staat zijn om 
dingen voor elkaar te krijgen. Veel men-
sen weten bijvoorbeeld nog altijd niet dat 
je met zonnewarmte 4 keer meer energie 
van een vierkante meter dak haalt dan 
met zonnestroom. Om die reden is het 
veel slimmer om daken van huizen niet 
volledig vol te leggen met zonnepanelen, 
maar om ruimte over te laten voor 2 of 3 
zonnecollectoren. Dat brengt voor een 
consument ook veel meer balans in zijn 
energiehuishouding en hij kan 600 keer 
per jaar gratis douchen.’
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De kiem voor Zonnegilde werd gezaaid 
in 2012. Het bouwbedrijf waar Gerard de 
Ruiter werkte ging ook zonne-energiesys-
temen op woningen realiseren. Een jaar 
later werd Zonnegilde opgericht. Begin 
2014 werd De Ruiter, die binnen de on-
derneming de pv-kar trok, attent gemaakt 
op de SDE+-markt; daarin schuilde 
een beter verdienmodel. De focus werd 
verlegd naar de grootzakelijke projecten. 
Datzelfde jaar nog vroeg het bedrijf al 
voor 87 miljoen euro subsidie aan. In 2016 
werd De Ruiter mede-eigenaar, in 2019 
nam hij het hele bedrijf over.

Volwassen
‘We waren een pionier op de zake-
lijke markt voor grootschalige zonne-
energiesystemen op daken’, vertelt de 
Ruiter. ‘In die beginperiode was dat ook 
het domein van heel wat avonturiers, 
partijen die snel geld dachten te kunnen 
verdienen maar hun beloften in de prak-

Solar Magazine brengt iedere editie een van de voorhoedespelers in de markt 
van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) in beeld. Deze keer is dat 

Zonnegilde, dat als een van de eerste projectontwikkelaars actief was op deze markt. 
Inmiddels heeft de specialist in zon-op-daksystemen zo’n 450.000 zonnepanelen in 

Nederland geplaatst. De teller wat betreft de toegekende SDE+-subsidie staat op 
400 miljoen euro. De pijplijn aan projecten is rijk gevuld, ondanks de teleurstellende 

uitkomst van de afgelopen najaarsronde van de SDE+, waarbij het leeuwendeel 
van het geld naar grondgebonden zonneparken vloeide.

Gerard de Ruiter van Zonnegilde:

‘Zon-op-dak mag niet buiten de boot 
vallen in de SDE++’

tijk niet waar konden maken. Inmiddels 
zijn die van het speelveld verdwenen. 
Onze sector is volwassen geworden 
en het aantal professionele, dedicated 
ontwikkelaars is gegroeid. Dat betekent 
meer concurrentie, maar de markt is 
groot genoeg. Ook aan de vraagkant is 
in korte tijd veel veranderd, dankzij de 
groeiende drive om te verduurzamen en 
het besef dat zonne-energie geld ople-
vert. We hebben nog steeds een team 
dat potentiële klanten actief benadert. 
Maar er is ook een stroom van uiteen-
lopende partijen op gang gekomen 
die zichzelf melden met ideeën voor 
projecten. Bovendien zijn met de jaren 
tevens veel zaken op hun plek gevallen 
wat betreft de mogelijke verdienmodel-
len binnen de SDE+.’

Financiële risico’s
Zonnegilde was een van de eerste 
projectontwikkelaars in de zonne-

energiesector die werkte met special 
purpose vehicles voor projectfi nancie-
ring. Deze constructie, waarbij projec-
ten in een losstaande vennootschap 
worden ondergebracht, is niet onge-
woon in de vastgoedsector waarin het 
bedrijf zijn roots heeft. Het draagt onder 
andere bij aan het creëren van de snel-
heid waarmee projecten van de grond 
komen en het indammen van fi nanciële 
risico’s voor investeerders. Wat betreft 
zijn businessmodel stelt Zonnegilde het 
ontzorgen van klanten centraal, van de 
SDE+-aanvraag tot en met de installatie 
en het onderhoud. Dakeigenaren kun-
nen daarbij kiezen voor mee-investeren 
of de kosten volledig bij de ontwikkelaar 
neerleggen. Die aanpak heeft Zonne-
gilde geen windeieren gelegd. Het is 
inmiddels goed voor 420 miljoen euro 
toegekende SDE+-subsidie, het heeft 
nog voor 80 tot 90 miljoen euro aan pro-
jectaanvragen uitstaan.   
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het toekennen van subsidie de ver-
meden hoeveelheid uitstoot van CO2 
maatgevend. Zonne-energieprojecten 
gaan dientengevolge wat betreft 
fi nanciële steun van de overheid con-
curreren met andere technologieën, 
bijvoorbeeld grootschalige isolatie 
en CO2-opslag. De Ruiter maakt zich 

daarover in principe geen zorgen.
‘Zon-pv is een van de bouwblokken van 
het duurzame-energiesysteem van de 
toekomst; het is er een integraal onder-
deel van. De SDE++ dwingt de zonne-
energiebranche om zich daar meer van 
bewust te zijn en ernaar te handelen, 
bijvoorbeeld door creatiever te zijn in 
onze projectvoorstellen. Waar CO2-
besparing centraal wordt gesteld in de 
subsidieverlening liggen er immers bij-
voorbeeld kansen in de combinatie van 

zonnepanelen met laadpalen voor elek-
trisch vervoer en energieopslag. Het is 
aan projectontwikkelaars om daar nu al 
mee bezig te zijn en voor te sorteren op 
de nieuwe subsidieregeling. Die SDE++ 
komt er immers snel aan. Tegelijker-
tijd mag het niet zo zijn dat binnen die 
SDE++ dakgebonden systemen buiten 

de boot vallen zoals dat afgelopen 
najaar is gebeurd. Ze moet dus ook 
vanuit dit oogpunt evenwichtig worden 
ingevuld. Daarnaast blijft een gedegen 
beleid van de overheid natuurlijk onver-
minderd belangrijk, bijvoorbeeld als het 
gaat over de verminderde toegankelijk-
heid van het elektriciteitsnet.’

Bureaucratie
De Ruiter geeft toe dat ook zijn onder-
neming de gevolgen van een gebrek 
aan netcapaciteit in een aantal Neder-
landse regio’s voelt. Dat heeft Zonne-
gilde en zijn klanten de nodige projec-
ten gekost. Maar het is ook zorgelijk uit 
het oogpunt van de rem die het op de 
energietransitie van Nederland zet.
‘Je kon dit probleem al lang zien 
aankomen. We gingen er in 2014 al de 
eerste gesprekken over aan met net-
werkbedrijven. Het feit dat er destijds 
onvoldoende urgentie werd gevoeld 
en ook nu nog maar mondjesmaat 
actie wordt ondernomen, is het gevolg 
van bureaucratie. Wat dat betreft is 
een sturende rol van de overheid, 
bijvoorbeeld binnen de uitwerking van 
de Regionale Energie Strategieën, mo-
menteel op zijn plaats om verruimings-
maatregelen af te dwingen. Natuurlijk 
schuilen er ook kansen in het toepas-
sen van grote batterijen. Die moeten 
ook zeker worden onderzocht. Maar 
die businesscases zijn nog lastig te 
maken, vanwege de SDE+-systematiek 
en omdat de technologie nog moet 
worden doorontwikkeld.’
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Het SDE+-succes
Zonnegilde staat in de nationale SDE+ top 10 met een flink portfolio aan beschikkingen 
voor zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen. 

SDE+ 2014-2016:  circa 57 megawattpiek aan beschikkingen
SDE+ 2017:  circa 95 megawattpiek aan beschikkingen
SDE+ 2018:  circa 132 megawattpiek aan beschikkingen
SDE+ 2019:  circa 96 megawattpiek aan beschikkingen (enkel voorjaarsronde)

Totaal beschikt vermogen: 380 megawattpiek
Reeds gerealiseerd vermogen: 110 megawattpiek

Najaarsronde
De Ruiter: ‘Dat de SDE+ onmisbaar 
is voor het vergroten van het aandeel 
hernieuwbare energie in Nederland is 
evident. Ook in andere landen, bijvoor-
beeld in Duitsland, is de grootschalige 
uitrol van zonne-energie alleen maar tot 
stand gekomen dankzij fi nanciële steun 
van de overheid. Er is geen andere weg 
zolang zon-pv niet op eigen kracht kan 
concurreren met fossiel. Voordat dat 
moment daar is, hebben we nog enkele 
jaren te gaan. Dat Nederland inmiddels 
onderaan het lijstje staat van Europese 
landen wat betreft hernieuwbare energie 
onderstreept het belang van een krach-
tige SDE+ eens temeer. Daarbij gaat het 
echter niet alleen om het bewerkstelligen 
van kwantiteit, maar ook om het realise-
ren van een goede balans. Wat dat betreft 
is de uitkomst van de afgelopen najaars-
ronde teleurstellend. Het beschikbare 

budget is grotendeels naar de goedkoop-
ste grondgebonden installaties gegaan. 
Zo’n 6.000 zon-op-dakaanvragen zijn 
niet gehonoreerd, terwijl dat nu juist vaak 
de projecten zijn die niet ingrijpen in het 
agrarische landschap en de geprodu-
ceerde stroom niet tientallen kilometers of 
nog verderweg wordt gebruikt.’

Creatiever
Vanaf volgend jaar maakt de SDE+ 
plaats voor de SDE++. Daarin is voor 
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Techlink is de beroepsfederatie voor Bel-
gische installatiebedrijven. De organisatie 
vertegenwoordigt meer dan 3.000 leden, 
met als doel hen te verbinden en onder-
steunen bij het behoud van hun positie in 
een sector die in transitie is. Als represen-
tant van de branche werkte het actief mee 
aan de totstandkoming van de nieuwe 
AREI die in intentie vergelijkbaar is met de 
Nederlandse NEN1010-norm. Het bevat 
een reeks voorschriften waaraan elektri-
sche installaties moeten voldoen om de 
veiligheid van mensen en goederen te 
garanderen, en geldt dus ook voor zonne-
energiesystemen. De vraag is waarom het 
AREI nu volledig herzien wordt.

Nieuwe Belgische AREI dit jaar van kracht:

‘De regels voor installateurs van 
zonnepanelen veranderen doorlopend’
In België mag een elektrische installatie pas in werking worden gesteld nadat 

deze is gekeurd conform het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). 
Voor zonnepaneelsystemen zijn er specifi eke regels vastgelegd in de documenten 

C10/11 en C10/26 van de federatie van netbeheerders Synergrid. Op 1 juni 2020 
treedt een volledig herzien AREI in werking. Wat betekent dit voor de installateur van 

zonnepanelen? De redactie van Solar Magazine vroeg het aan Olivier Linder, 
adviseur elektrische engineering bij Techlink.

Onduidelijkheden weggewerkt
Linder: ‘Het bestaande AREI dateert 
uit 1981. Het bestaat uit artikelen die 
zijn gegroepeerd per hoofdonderwerp, 
bijvoorbeeld “Bescherming tegen elek-
trische schokken bij onrechtstreekse 
aanraking” en “Elektrische bescher-
ming tegen overstroom”. Gedurende 
de jaren zijn die aangepast, aangevuld 
en gewijzigd naar aanleiding van actu-
ele ontwikkelingen. Daarnaast versche-
nen er allerhande ministeriële besluiten 
en verklarende nota’s aan de Erkende 
Organismen die verwijzen naar de rele-
vante artikelen in de AREI. Zo ontstond 
uiteindelijk een regeling die niet meer 

voldoende aansloot bij de tijd. Omdat 
de bestaande indeling niet gebruiks-
vriendelijk is voor het toevoegen van 
installatievoorschriften voor nieuwe 
technologieën, besloot de Federale 
Overheidsdienst (FOD) Economie 
enkele jaren geleden om het bestaande 
AREI te herstructureren volgens de 
norm IEC 60364. Naast het pure her-
schikken van de bestaande content zijn 
er ook fouten gecorrigeerd en werden 
onduidelijkheden weggewerkt. De be-
langrijkste inhoudelijke wijziging gaat 
over het beruchte artikel 104 uit 2013 
dat handelt over voorzorgsmaatregelen 
tegen brand.’   
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Pv-installateur
Het nieuwe AREI treedt vanaf juni 2020 
in werking. Het bestaat uit 3 themati-
sche boeken: elektrische installaties op 
laagspanning en op zeer lage spanning, 
elektrische installaties op hoogspanning 
en installaties voor transmissie en dis-
tributie van elektrische energie. Elk deel 
behandelt dus een specifi ek installatie-
niveau en de bijbehorende reglemen-
taire eisen. Die zijn van toepassing op 
zowel nieuwe als bestaande installaties. 
Zonne-energiesystemen vormen daarbij 
geen uitzondering. Die worden boven-
dien behandeld in een apart hoofdstuk. 
Maar wat zijn nu de belangrijkste ver-

anderingen voor de pv-installateur? Het 
onverwachte antwoord van Linder is dat 
die er nagenoeg niet zijn.
‘De regels die golden, gelden straks 
grosso modo nog steeds. Dat wil na-
tuurlijk niet zeggen dat er niets veran-
dert. Dat gebeurt immers doorlopend, 
bijvoorbeeld als gevolg van innovatie 
en beleidsontwikkeling. Normering is 
een levend iets en evolueert voortdu-
rend, zeker in een groeimarkt waar 
vernieuwende technologie zoals zonne-
energiesystemen worden toegepast. 
Zo constateerde Techlink onlangs 
samen met de koepelorganisatie van 
de Belgische kabelproducenten dat er 

een kabel op de Belgische markt was 
die wat betreft zijn prestatie niet zou 
voldoen aan de Construction Products 
Regulation die het AREI vermeldt. In 
zo’n geval waarschuwen we onze leden 
natuurlijk direct.’

Hobbels
Waar het AREI zich focust op de 
veiligheid van mensen en goederen, 
concentreert de C10/11 norm zich op 
de veiligheid van netaansluitingen. 
Die onderging in 2019 een grondige 
revisie door Synergrid. De aanpassing 
was nodig om tegemoet te komen aan 
de vernieuwde Europese regels – de 
Requirements for Generators waarover 
de redactie van Solar Magazine uitge-
breid berichtte – die een goedwerkend 
elektriciteitsnet moeten verzekeren. In 
september vorig jaar werden de nieuwe 
voorschriften gepubliceerd. Gezien de 
implicatie voor installateurs van zonne-
energiesystemen lichtte Techlink haar 
leden direct in over de gevolgen.
Linder: ‘Een van de belangrijke conclusies 
is dat er een belangrijke barrière weg-
gewerkt is voor het leggen van fotovol-
taïsche installaties tot 30 kilovoltampère 
(kVA). Samen met PV-Vlaanderen pleiten 
wij nu ook voor het wegnemen van de 
resterende hobbels, bijvoorbeeld door de 
verplichte netstudies af te schaff en voor 
deze categorie. Die kunnen projecten 
immers vertragen. Bovendien is die niet 
kosteloos als het vermogen meer dan 25 
kVA is. Dat zet een rem op de verduurza-
ming van onze energievoorziening, en het 
is ook niet goed voor de sector.’

Belangrijkste wijzigingen C10/11

De belangrijkste wijzigingen van de technische voorschriften C10/11 zijn:
• Netontkoppelbeveiliging en veiligheidsonderbreking – pas nodig vanaf 30 kilovoltampère (kVA). Voorlopig vraagt artikel 235 van 

het AREI nog wel een vergrendelbare veiligheidsonderbreking vanaf 10 kilowatt. 
• Telecontrole (RTU) – de distributienetbeheerder (DNB) kan dit verplichten vanaf 250 kVA in plaats van 1 megavoltampère (mVA).
• Omvormers – Enkel omvormers conform de nieuwe C10/11 mogen nog geïnstalleerd worden.
• Batterijen – Het omvormervermogen van pv en de batterij worden opgeteld om voorschriften te bepalen; behalve bij installaties 

kleiner dan 10 kVA. Het gebruik van EnFluri – een bidirectionele vermogenssensor met een communicatieverbinding met het 
energieopslagsysteem – wordt verplicht.

Inzake de netontkoppelbeveiliging is er ondertussen een nota van de FOD Economie aan de erkende keuringsorganismen 
die een afwijking van artikel 235 toestaat tot een vermogen van 30 kVA. Er blijven wel nog een aantal verschillen:
• Een netstudie is vereist voor een installatie tot 30 kVA, deze is gratis voor installaties tot 25 kVA. Deze netstudie kan het project 

echter vertragen. 
• Bij een productie-installatie groter dan 10 kVA moet een 4-kwadranten-meter en een groenestroommeter geplaatst worden (ook 

als er niet wordt geïnjecteerd). 
• Bij een installatie kleiner dan 10 kVA wordt de nieuwe digitale meter geplaatst, tenzij de afname groter dan 56 kVA is. 
• Is de productie-installatie groter dan 10 kVA, dan zijn een 4-kwadranten-meter en groenestroomteller verplicht. Ook moet de 

meterkast decentrale productie geplaatst worden. Dit is een substantiële kostenpost.
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MARKET INSIGHTS
Wordt slechts 50 procent van de grootschalige 

zon-pv-projecten gerealiseerd?

H et ministerie van 
Economische Zaken 
en Klimaat (EZK) gaat 
voor grootschalige 
zon-pv-projecten van 
de Stimuleringsregeling 

Duurzame Energie (SDE+) uit van een 
realisatiegraad van 50 procent1. 
Dit percentage zou echter hoger 
kunnen uitvallen. Dutch New Energy 
Research heeft berekend dat sinds het 
begin van de SDE in 2008 88 procent 
van het vermogen tot de subsidieronde 
waarvan de projecten zijn verlopen (na-
jaarsronde 2016) is gerealiseerd. 

In het Klimaatakkoord is afgesproken 
dat er in 2030 tenminste 35 terawattuur 
aan hernieuwbare energie geproduceerd 
zal worden op land, waaronder door 
grootschalige zon-pv (>15 kilowattpiek). 
Het is belangrijk om in te schatten 
hoeveel beschikte zonnestroomprojec-
ten uiteindelijk worden gerealiseerd om 
de voortgang naar dit doel te meten. 
Dit wordt gedaan met een zogenaamde 
realisatiegraad. Het bedrijfsleven kan 
met een juiste realisatiegraad betere 
inschattingen maken over de groei van 
de Nederlandse zonne-energiemarkt. Zo 
gebruikt Dutch New Energy Research 
mede deze realisatiegraad om het ge-
ïnstalleerde vermogen in de komende 
5 jaar te voorspellen. 

Op dit moment is in totaal 12 giga-
wattpiek zonnestroomvermogen be-
schikt vanuit de SDE+-subsidie, waarvan 
9 gigawattpiek nog gerealiseerd moet 
worden2. Dus hoeveel van de 9 giga-
wattpiek wordt in de toekomst uiteinde-
lijk gerealiseerd? En welke rol speelt de 
beperkte transportcapaciteit bij netbe-
heerders in deze realisatiegraad? 

Realisatiegraad en netproblemen
Er zijn verschillende redenen waarom 
beschikte projecten niet opgeleverd 
worden. Dit door onverwachtse aanpas-
singen in de dakconstructie, omdat er 
verzekeringskwesties lopen of doordat 
de aanvrager zelf afziet van het project 
en de subsidie. Een belangrijke reden 
die op dit moment veel aandacht krijgt 
zijn problemen met het aansluiten door 
en de beschikbare transportcapaciteit 
bij netbeheerders. Branchevereniging 
Holland Solar heeft berekend dat er tot 
en met 2020 750 megawattpiek aan 
projecten zijn waarvan de SDE+-be-
schikkingen verlopen doordat netbe-
heerders de projecten niet aansluiten 
of slechts beperkte transportcapaciteit 
beschikbaar stellen. In 2021 loopt nog 
eens 600 megawattpiek het risico om 
de SDE+ beschikking te verliezen. Dit 
betekent dat 18 procent van de nog te 
realiseren project uit SDE+-rondes tot 
de najaarsronde van 2018 niet opgele-
verd lijken te worden door aansluit- of 
transportproblemen. Daarnaast heeft 
11 procent van de projecten die voor de 
najaarsronde van 2019 een transportin-
dicatie heeft aangevraagd een negatie-
ve indicatie gekregen. Dit aandeel en de 
berekening van Holland Solar geeft een 
indicatie van welke rol de netproblemen 
spelen bij de realisatiegraad. 

Realisatiegraad en budget SDE++ 
De Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO) heeft bij Dutch New 
Energy Research aangegeven dat de 
ingeschatte realisatiegraad van 50 pro-
cent geen invloed heeft op de toekom-
stige budgetbepaling voor de SDE++. 
‘Er wordt niet dubbel zoveel beschikt 
als dat er budget is. Pas als een be-
schikking ingetrokken wordt vervalt ook 

de budgetclaim. Tot die tijd houden we 
er rekening mee dat het realisatieper-
centage ook hoger kan uitkomen en is 
er daarvoor dus ook budget gereser-
veerd’, aldus Karin Keijzer van RVO.nl. 
RVO.nl verwacht dat de realisatiegraad 
door de transportindicatie in de toe-
komst zal toenemen. 

1 Factsheet Zon-pv en wind op land. Analyse naar opwek van hernieuwbare energie per RES-regio
2 Beschikte projecten SDE+ voorjaar 2019

Julia Koster
Dutch New Energy Research
Onderzoeker
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Brancheorganisatie Holland Solar en 
verschillende natuur- en milieuorgani-
saties ondertekenden afgelopen najaar 
de Gedragscode Zon op Land. In de 
gedragscode is opgenomen dat bij de 
ontwikkeling van een zonnepark de na-
tuur erop vooruit dient te gaan. ‘Zonne-
parken bieden, mits goed vormgegeven 
op een goed gekozen locatie, ook een 
kans om de omgeving mooier en voor 
de natuur waardevoller te maken. De 
sector neemt het principe op zich dat, 
in overleg met stakeholders, het zon-
neveld per saldo een verbetering voor 
de landschappelijke en natuurwaarde 
van het gebied betekent’, aldus de 
gedragscode.

2 Brabantse casussen
Ecologen Linda Wortel en Geoffrey de 
Rooij en adviseur Ruimtelijke Ontwikke-
ling Thijs Sommers van Royal Hasko-
ningDHV onderschrijven aan de hand 
van 2 Nederlandse casussen dat zonne-
parken een bijdrage kunnen leveren aan 
de natuur. Deze casussen zijn
zonnepark De Mun in de Brabantse 
stad Oss en zonnepark Ganzenven 
in de eveneens Brabantse gemeente 
Landerd. Beide zonneparken hebben 
een omvang van ruim 10 hectare en de 
gronden zijn momenteel als agrarisch 
land in gebruik. De zonneparken wor-
den ontwikkeld door Tomorrow Energy 
en Infinergy.

Agrarisch gebied
Sommers erkent dat de ontwikkeling 
van zon op daken terecht een hoge 
prioriteit heeft. Echter, voegt hij toe, dit 
is op korte termijn onvoldoende om de 
doelen uit het Klimaatakkoord te beha-
len. De locaties van beide onderzochte 
zonneparken zijn droge zandgronden 
die landbouwkundig niet het meest 
interessant zijn. De locaties grenzen aan 
bestaande bebouwing, respectievelijk 
een bedrijventerrein en verzorgings-
plaats langs de snelweg. 
Wortel: ‘In agrarisch gebied is door de 
komst van zonneparken al snel een 
positief effect op ecologische waarden 
te verwachten. De huidige biodiversiteit 
is op deze locaties laag als gevolg van 
intensivering, schaalvergroting, vermes-
ting en het gebruik van bestrijdingsmid-
delen. Er zijn dus kansrijke verbindingen 
te behalen tussen de energiedoelen 
uit het Klimaatakkoord en de biodiver-
siteitsdoelstellingen van de Conventie 
inzake Biologische Diversiteit (CBD).’
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Ecologen zien potentie voor natuur-inclusieve 
ontwikkeling zonneparken:

‘Er valt veel te halen voor 
dagvlinders, wilde bijen, 

vogels en kleine zoogdieren’
Zonneparken op landbouwgrond kunnen in potentie een 

meerwaarde voor natuur opleveren, mits ze goed ingepast 
zijn en er rekening wordt gehouden met de landschapstypen, 

omliggende natuurwaarden en beheer. Dat stellen ecologen 
van adviesbureau Royal HaskoningDHV naar aanleiding 

van 2 Nederlandse casussen. 

3 zones
Wortel en haar collega De Rooij 
onderscheiden grofweg 3 zones in 
een zonnepark: de eerste zone die de 
zonneparken omringt, de tweede zone 
tussen de tafelopstellingen van de zon-
nepanelen, en de derde zone onder de 
zonnepanelen. Ieder van deze zones 
biedt volgens de ecologen in potentie 
een uniek biotoop voor soorten van-
wege de variatie in neerslag, lichtval en 

het toegepaste natuurbeheertype. 
Voor een succesvol natuur-inclusief 
ontwerp is het volgens Wortel en De 
Rooij de uitdaging om met ontwerp- 
en beheermaatregelen deze factoren 
zodanig ‘af te stellen’ dat ze de juiste 
randvoorwaarden scheppen voor de 
vestiging van soorten én een (eco-
nomisch) haalbaar plan kan worden 
ontwikkeld. ‘Recent Duits en Engels 
onderzoek naar de effecten van 1- tot 

5-jarige zonneparken op de bodem en 
biodiversiteit laat zien dat zonneparken 
– mits juist ontworpen en beheerd – een 
positief effect kunnen hebben op het 
voorkomen van inheemse planten, wilde 
bijen, dagvlinders en diverse vogels.’

Zone rondom zonnepanelen
Op basis van het beleid, de landschap-
pelijke karakteristieken en ecologische 
quickscans zijn door de projectontwik-
kelaars en Royal HaskoningDHV inpas-
singsmaatregelen voor de zonnepar-
ken De Mun en Ganzenven bepaald. 
De landschappelijke karakteristieken 
en (beperkte) ecologische waarden 
van de plangebieden worden versterkt 
en tevens gebruikt als drager voor de 
biodiversiteit. Voor De Mun betekent 
dit dat de karakteristieke struweelsin-
gels van het dekzandlandschap zijn 
doorgezet in het zonnepark, en op 
deze wijze het zonnepark als foera-
geergebied ontsloten wordt vanuit een 
nabijgelegen natuurgebied. 
‘Struweel wordt gebruikt als rustgebied 
door kleine zoogdieren als marterach-
tigen, als migratieroute door dassen, 
als nestgelegenheid voor vogels en 
bevat waard- en nectarplanten voor 
insecten’, aldus Wortel. ‘In Ganzenven 
is struweel hoofdzakelijk als omkade-
ring van het projectgebied gebruikt, 
alsmede bloemrijke zomen die vogels, 

kleine zoogdieren, wilde bijen, dagvlin-
ders en andere insecten aantrekken. 
Er wordt een heideven aangebracht als 
leefgebied voor amfibieën, reptielen en 
insecten, en als drinkwaterpunt voor 
vogels en zoogdieren.’ 
‘Het plangebied van De Mun wordt 
deels openbaar gehouden voor recre-
atief gebruik’, vult Sommers aan. ‘Bij 
De Mun is bovendien op suggestie van 
een lokale landschapsstichting een 
eiken-hakhoutwal ingepast. De locatie 
naast een verzorgingsplaats biedt bij 
Ganzenven daarbij een uitgelezen kans 
voor educatieve doeleinden. Er wordt 
een plek gerealiseerd in de bloem-
rijke zoom met picknicksets en een 
informatiebord over de werking van 
het zonnepark, en zijn bijdrage aan de 
lokale biodiversiteit.’

Zones onder en tussen de panelen 
Met betrekking tot de zones onder en 
tussen de panelen is het van cruci-
aal belang om de ondersteunende en 
regulerende ecosysteemdiensten van 
de bodem te behouden. Dit kan gedaan 
worden door zoveel mogelijk licht en 
neerslag de bodem te laten bereiken. 
De noord-zuidopstelling laat de meeste 
ruimte over tussen de tafelopstellingen 
en is daarom de gewenste opstelling 
met het oog op biodiversiteit. 
‘Bij zonneparken De Mun en Ganzenven 

is om deze reden gekozen voor deze 
opstelling met circa 3 meter afstand 
tussen tafelopstellingen en plaatsing 
van de zonnepanelen vanaf zo’n 80 
centimeter boven het maaiveld’, licht 
Sommers toe. De ruimte tussen de zon-
nepanelen wordt ingezaaid met bloem- 
en kruidenrijk zaadmengsel. De Rooij 
over de keuze voor dit vegetatietype: 
‘De diversiteit in soorten en wortelstruc-
turen heeft in vergelijking met (raai)gras 
een positiever effect op de doorlatend-
heid en beluchting van de bodem en is 
daarmee weerbaarder tegen extreme 
neerslag of hitte. Bovendien valt er veel 
meer te halen voor dagvlinders, wilde 
bijen, vogels en kleine zoogdieren.’

Extensief beheer
Naast de locatiekeuze en het ontwerp 
staat of valt het ecologisch succes 
met het beheer van het zonnepark. 
De Rooij: ‘Het kruiden- en bloemrijk 
grasland dient extensief beheerd te 
worden door gefaseerd maaibeheer 
buiten het broedseizoen en met afvoer 
van het maaisel. Langdurige begrazing 
met schapen wordt vaak als gewenste 
vorm van multifunctioneel landgebruik 
gezien, maar heeft ecologisch gezien 
niet de voorkeur.’
Wortel voegt toe: ‘Voor het vergroten van 
de educatieve en recreatieve functie van 
zonneparken zouden vrijwilligers betrok-
ken kunnen worden in het beheer.’

Bedrijfsvoering onder druk
Volgens ecologen De Rooij en Wortel 
zouden zonneparken op landbouw-
grond in potentie dus een meerwaarde 
voor natuur kunnen opleveren, mits 
ze goed ingepast zijn en rekening is 
gehouden met de landschapstypen, 
omliggende natuurwaarden en beheer. 
Met het oog op de agrarische sector is 
het volgens Sommers vooral interes-
sant om te kijken naar gronden waar 
de bedrijfsvoering onder druk staat. 
‘Bijvoorbeeld door verdroging, bodem-
daling, verzilting en niet te vergeten de 
stikstofcrisis. Technologische innova-
ties in zonnepanelen en trends richting 
kringlooplandbouw bieden kansen 
voor meer functiecombinaties in de 
toekomst. Het is hierbij wel van belang 
dat de benodigde schaal wordt bereikt 
en de energietransitie ook haalbaar en 
betaalbaar blijft. De grootschalige uitrol 
van natuur-inclusieve zonneparken is de 
komende jaren een belangrijke stap in 
de goede richting.’



Het verhaal van Wattlab begint op 
de TU Delft. Bo Salet, David Kester 
en Siebe Roefs zetten in 2016 hun 
studie ‘on hold’ om deel te nemen aan 
het Nuon Solar Team. Met de Nuna 8 
winnen ze de Sasol Solar Challenge in 
Zuid-Afrika. Die prestatie is mede het 
gevolg van een belangrijke vernieuwing.

Technologie en creativiteit
‘Bestaande commerciële zonnepane-
len zijn erg beperkt in de toepasbaar-
heid en hebben veel nadelen’, stelt 
Salet. ‘Tijdens ons jaar bij het Nuon 
Solar Team lukte het – na veel experi-
menteren – door verschillende folies te 
combineren een beter zonnepaneel te 
ontwikkelen dan op de markt verkrijg-
baar was. Met die ervaring op zak en 
de overtuiging dat er een markt was 
voor maatwerkzonnepanelen, richtten 
we in 2017 Wattlab op. We combineren 
onze expertise met een hoge dosis 
creativiteit om tot bijzondere producten 
voor specifi ek gebruik te komen.’

Optimaal integreren
De zonnepanelen van Wattlab bestaan 
uit verschillende lagen. Het bedijf se-
lecteert de componenten zodat die in 
hun combinatie optimaal aansluiten op 
de eisen van de klant.
Salet: ‘Onze zonnepanelen bestaan 
uit een beschermende top- en back-
sheet van fl exibele polymeren of glas. 
We werken met verschillende soorten 
zonnecellen, bijvoorbeeld achterzijde-
contact-, space-grade galliumarsenide 
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Bo Salet van Wattlab:

‘We willen op korte termijn 
van pilots naar grote series’

(GaAs-) of gekleurde LOF-zonnecellen. 
Omdat we veel kennis hebben van de 
materialen en zonnecellen kunnen we 
snel testen en een passend product 
ontwikkelen. Deze keuzevrijheid stelt 
ons in staat lichte en fl exibele zonne-
panelen te maken – tot slechts 1 kilo 
per vierkante meter, 1 millimeter dun en 
een maximale buigradius van 300 milli-
meter – in uiteenlopende kleuren en met 
de hoogst verkrijgbare effi  ciëntie. Dat 
stelt ons in staat ze optimaal te integre-
ren in uiteenlopende toepassingen.’

Bulkschepen
Het team van Wattlab telt anno 2020 
10 mensen en werkt vanuit Rotterdam. 
Het richt zich op het ontwikkelen van 
concepten, rapid prototyping en de 
productie van kleine series. Het bedrijf 
zet inmiddels zijn eerste stappen op 
de markt. Zo haalde het onlangs het 
nieuws omdat het in samenwerking 
met Damen Shipyards een zonnepa-
neelsysteem realiseert dat kan worden 
geïntegreerd in de luikensystemen van 
binnenvaartschepen met een (diesel)
elektrische of hybride aandrijving. 
Het gaat 12,5 procent van het ener-
gieverbruik van een gemiddeld schip 
opwekken en daarmee jaarlijks 100 ton 
CO2-uitstoot en zo’n 25.000 euro aan 
brandstofkosten besparen. De terug-
verdientijd is maximaal 5 jaar. Het pro-
ject, dat met behulp van de Demon-
stratieregeling klimaattechnologieën 
en -innovaties in transport (DKTI) en 
CityLab010-subsidie wordt uitgevoerd, 

omvat prototyping, demonstratie, tes-
ten en validatie.

Gevelpanelen en ramen
Nog zo’n project waarmee Wattlab 
zich onlangs in de kijker speelde, is het 
voorzien van de elektrische bestelwa-
gens van onlinesupermarktketen Picnic 
van zonnepanelen. Per voertuig wordt 
daardoor dagelijks tot 3,5 kilowattuur 
zonnestroom opgewekt, goed voor 
25 extra bezorgingen. Na een pilot in 
Utrecht, Amersfoort en Den Haag met 
1 wagen per stad, kan bij succes een 
groter deel van de vloot van 800 auto’s 
met zonnepanelen worden uitgerust. In 
de koker zitten nog diverse innovaties, 

bijvoorbeeld pv-geïntegreerde gevel-
panelen en ramen. Het bedrijf werkt 
tevens aan solar-oplossingen voor 
objecten die losstaan van gebouwen 
maar wel energie vragen, zoals hek-
ken en camera’s. Daarnaast sloot het 
onlangs een samenwerkingsovereen-
komst met Airbus Defence & Space.

Grootschalige uitrol
‘Hierover mogen we nog weinig vertel-
len, behalve dat het draait om snel te 
produceren, hoogeffi  ciënte zonnepane-
len voor toepassing in de ruimte’, aldus 

Salet. ‘Dat het hier om een uitdagend 
project gaat mag duidelijk zijn. Ook 
hier is het de vernieuwing die ons drijft. 
Onze motivatie ligt in het ontwikkelen 
van innovatieve zonnesystemen voor 
nieuwe toepassingen. Dat doen we 
door bijzonder kritisch te zijn en crea-
tief te denken om er het maximale uit te 
halen wat betreft esthetiek, effi  ciëntie 
en integratie. Het draait daarbij altijd 
om haalbaarheid en schaalbaarheid. 
Veel van onze producten bevinden 
zich nu nog op de tekentafel, in het 
lab of worden toegepast in pilots. We 
willen echter op korte termijn naar de 
productie van grote series om zo onze 
bijdrage leveren aan de energietran-

sitie. Daarin hebben we de tijd mee. 
Het gaat de goede kant op met pv. De 
grootschalige uitrol van traditionele 
zonnepanelen is op gang gekomen. 
Wij zien onze kansen echter in de rest, 
geïntegreerde maatwerkzonne-ener-
giesystemen. Ook die toepassingen 
zijn nodig, willen we naar 100 procent 
gebruik van hernieuwbare bronnen 
voor onze energievoorziening. Je merkt 
het ook aan de markt. Waar we begon-
nen met het bedenken van allerhande 
oplossingen en die voorleggen aan 
potentiële klanten, melden geïnteres-
seerde bedrijven zich nu zelf. Dat stemt 
me bijzonder positief over de toekomst 
van ons bedrijf.’

‘Het draait om snel te 
produceren, hoogeffi ciënte 

zonnepanelen voor 
toepassing in de ruimte’

‘Het gaat goed met 
traditioneel pv, wij zien onze 

kansen in de rest’

Wattlab ontwikkelt, produceert en levert custom 
solaroplossingen op het gebied van mobiliteit, scheepvaart, 
architectuur en de lucht- en ruimtevaart. Hoewel het bedrijf 
nog geen 3 jaar bestaat, speelde het zich al in de kijker 
met opvallende innovaties in geïntegreerde zonnecellen. 
Zo voorziet het de luiken van bulkschepen en daken 
van Picnic bestelwagens van zonne-energiesystemen. 
Medeoprichter Bo Salet: ‘Al onze projecten draaien om 
haalbaarheid en schaalbaarheid.’
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Maarten Steinbuch, hoogleraar 
Systeem- en Regeltechniek aan de 
Technische Universiteit Eindhoven, 
plaatste half februari heuglijk nieuws 
op Twitter. Er werden afgelopen kalen-
derjaar wereldwijd meer dan 1 miljoen 
elektrische personenauto’s verkocht. 3 
van de 4 zijn volledig elektrisch. ‘Dat is 
een serieus getal. De elektrische auto 
krijgt geleidelijk voet aan de grond. In 
Nederland zijn we die fase al voorbij. 
We behoren tot de koplopers, zowel 
wat betreft de verkoop van auto’s als 
het aanleggen van de nodige laadinfra-
structuur. En nog belangrijker, vrijwel 
iedereen die zo’n auto rijdt is positief 
over het gebruik. Dat zal de zaak al-
leen maar versnellen. Ik word daar 
heel erg blij van. Elektrisch vervoer is 
de enige, of in ieder geval de beste, 
oplossing voor het verduurzamen van 
de personenauto.’

Toetje
Steinbuch stelt dat het niet vreemd is 
om het combineren van de elektrische 
auto met een zonne-energiesysteem 
als een triviaal idee te beschouwen. De 
oppervlakte is immers klein. De winst 
is daarmee per defi nitie klein. 
‘We hebben het als in Nederland de 
zon schijnt over zo’n 30 tot 60 extra 
kilometer actieradius. Heb je last van 
range anxiety, dan los je die daarmee 
niet of nauwelijks op. Het is ook niet 
veel, gezien het feit dat het bereik 
van de elektrische auto steeds groter 
wordt. 400 à 500 kilometer zal in de 
nabije toekomst geen uitzondering 
meer zijn vanwege de snelheid waar-
mee batterijen nog steeds worden 
ontwikkeld. De elektriciteit die je met 
behulp van de zon opwekt, kun je 
daarmee beschouwen als een toetje; 
de kers op de taart. Maar je kunt er 

Hoogleraar Maarten Steinbuch:

‘De zonneauto is een blijvertje’

Hyundai
Hyundai introduceerde in augustus vorig jaar zijn eerste auto met een zonnedak. 
Het zonnesysteem van de Sonata, een bestaand hybridemodel, zou indien het 6 uur 
per dag wordt gebruikt de batterijen tot 60 procent kunnen voorzien van stroom. 

Waar de ideale hoek van 30 graden van de zonnepanelen ontbreekt, koos Hyundai 
voor het gebruik van high-performance zonnecellen met een efficiency van 22,8 pro-
cent. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 204 wattpiek. Onder gemiddelde 
(Koreaanse) omstandigheden laat zich dat met 5,8 uur laden per dag omrekenen tot 
1.300 extra kilometers per jaar. 

De hybride Sonata met zonnecellen is bedoeld voor de Amerikaanse en Koreaanse 
markt. Het bedrijf zegt met een doorzichtig solardak te komen en ook andere model-
len met zonnesystemen te gaan uitrusten.

ook op een andere manier naar kijken. 
Wat gaat de zonneauto betekenen voor 
de doorontwikkeling van de elektrische 
auto in bredere zin?’

Commerciële waarde
Ondanks zijn initiële kanttekeningen 
ziet Steinbuch de opkomst van de zon-

neauto als een positieve zaak. 
Daarbij richt hij zijn ogen allereerst 
op de nieuwe Nederlandse belofte 
Lightyear dat in 2016 werd opgericht 
door studenten die deel uitmaakten 
van het Solar Team Eindhoven dat de 
World Solar Challenge 3 keer won.
‘Zij gaan voor een fundamentele    
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Wat Tesla voor de elektrische auto is, wil het Nederlandse 
Lightyear worden voor de zonneauto: de vaandeldrager voor een nieuw 
marktsegment personenwagens. Ook andere merken, gerenommeerde 

spelers en nieuwkomers, ontwikkelen auto’s met zonne-energiesystemen 
of hebben hun eerste model zelfs al op de markt gebracht. 

De vraag is waar dat naartoe gaat. Wat is de meerwaarde en is 
de zonneauto ‘here to stay’?

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 0.0044% (tot april 2019).

∙ 13% 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; https://eu-solar.panasonic.net.nl

HIT® zonnepanelen. 
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komende jaren, en ook niet in de wat 
verdere toekomst. Steinbuch ziet het 
geen mainstreamproduct worden. Voor 
een bedrijf zoals Lightyear liggen de 
kansen volgens hem allereerst in het 
buitenland. Het dure, exclusieve intro-
ductiemodel kan het goed doen in het 

Squad Mobility
De Nederlandse start-up Squad Mobility 
bestaat net een jaar. Chief executive 
officer Robert Hoevers en chief of design 
Chris Klok komen uit het team van Ligh-
tyear. Ze kozen echter voor een radicaal 
andere insteek dan hun vorige werkge-
ver. ‘Mobiliteit staat voor vrijheid’, aldus 
Hoevers. ‘Een zonneauto voegt daar nog 
meer vreugde aan toe omdat je zelf je 
energie opwekt. Die autonomie willen wij 
voor iedereen beschikbaar maken.’

De Squad valt in de L6-klasse, die van 
een brommobiel. Hij is bedoeld voor de 
stad, klein, licht en wendbaar. De prijs 
zal slechts zo’n 7.000 euro bedragen. 
De kosten voor lease zijn maximaal 120 
euro per maand. De accu’s zijn uitneem-
baar en draagbaar. Daardoor is hij ook 
bijzonder geschikt als deelauto.

Sono Motors
Een start-up wil Sono Motors zichzelf niet meer noemen. Het aantal bestellingen 
van de zonneauto Sion staat al op meer dan 10.000 stuks. Volgens de Duitse 
autofabrikant is dat te danken aan het feit dat ze voor een geheel nieuw, duurzaam 
mobiliteitsconcept gaan; onder andere in de combinatie van duurzaamheid en het 
delen van energie en vervoer. Bovendien heeft het de gunfactor. ‘Waar de Duitse 
consument teleurgesteld is in de grote merken die nu pas wakker worden wat betreft 
elektrisch vervoer, geven ze hun geld liever uit aan een jong, innovatief bedrijf met 
een betaalbaar product.’

De Sion is een volledig elektrische gezinsauto met een range van 255 kilometer. 
Het zonne-energiesysteem heeft een capaciteit van 1.200 wattpiek en kan de range 
tot 34 kilometer vergroten. Het bestaat uit monokristallijn siliciumzonnepanelen 
die op het dak, de motorkap en de zijkant zijn aangebracht. Het aantal zonnecellen 
bedraagt 248 stuks, de totale oppervlakte circa 7,5 vierkante meter. De fabrikant gaat 
daarbij voor maximale integratiel onzichtbaarheid dus. Sono Motors heeft een single-
productstrategy, het biedt geen keuze in modellen of opties. De eerste exemplaren 
worden in 2022 uitgeleverd. Gezien het flink aantal bestellingen uit Nederland, 
ziet het dit land als een van zijn belangrijkste markten. 

Lightyear
Het Nederlandse Lightyear heeft de ambitie de wereldwijde leider in zonneauto’s te 
worden. Uit het oogpunt van efficiency kiest het daarbij voor de ontwikkeling van 
een volledig nieuwe auto. Voor de marktverovering hanteert het de ‘Tesla-methode’. 
Lightyear introduceert een luxemodel om de markt open te breken, om daarna massa 
te realiseren met een auto in het middensegment.

Modellen:
• Lightyear One 946: eind 2021 in de showroom, totale productie van 946 stuks
• Lightyear One: betaalbaar en hoog volume

Zonne-energiesysteem Lightyear One:
• Dubbel gekromde zonnepanelen op de motorkap, het dak en de achterklep
• Oppervlakte van 5 vierkante meter
• 946 monokristallijn siliciumzonnecellen
• Omvorming aan sluiting systeem, gedistribueerd Maximum Power Point Tracking
• Vermogen van 1.250 wattpiek 

Toegevoegde actieradius:
In Nederland 7.000 kilometer per jaar op de zon in de praktijk, maar tot 
10.000 kilometer bij vermijding schaduwparkeren en zuinig rijden.

‘Het zou zomaar kunnen 
dat een zonne-energiesysteem 
een standaard en betaalbare 

optie wordt’

Op het enkel gebogen dak komen dun-
nefilm- of kristallijn siliciumzonnecellen 
te liggen, die keuze is nog niet gemaakt. 
De installatie zal een capaciteit tussen de 
200 en 250 wattpiek hebben. In Frankrijk 
is dat goed voor een extra bereik van 
20 kilometer, in Nederland wat minder. 
Daarmee matcht de range die de zon-
necellen toevoegen aan het voertuig, de 
gemiddelde afstand van stadsritjes met 
een ‘microcar’ bedraagt immers maar 12 
kilometer per dag in Europa. De Squad 
is eind 2021 in Europa verkrijgbaar en 
in 2023 moeten er 10.000 stuks zijn 
verkocht. Zijn opvolger wordt een model 
dat een snelheid van 80 kilometer per 
uur haalt. Het dak, windscherm en vloer 
houden de gebruiker droog op de meeste 
dagen. Wie echt 100 procent droog wil 
blijven kan side covers bestellen.

aanpak’, vertelt Steinbuch.   
‘Het bedrijf wil met behulp van zonne-
energie het maximale uit zijn auto halen. 
Dat betekent dat ze hem van de grond 
af aan nieuw ontwerpen. Dat levert ook 
los van het zonne-energiesysteem – en 
hoe je dat in de auto integreert – heel 
veel innovaties op. Denk daarbij aan 
aerodynamica, maar bijvoorbeeld ook 
aan het werken met 4 elektromotoren 
in de wielen. Daarmee besparen ze op 
onderdelen en gewicht. De Lightyear 
One die in 2021 de weg opgaat, is nog 
weer zuiniger dan de Tesla Model 3, 
de meest effi  ciënte elektrische auto 

die op dit moment bestaat. Veel van 
de vernieuwingen die zij nu ontwik-
kelen en implementeren, hebben een 
commerciële waarde. Ze zullen hun 
weg vinden naar andere fabrikanten 
en een push geven aan de verdere 
uitrol van de elektrische auto.’

Midden-Oosten
Naast Lightyear werken diverse grote 
automerken en start-ups aan de ontwik-
keling van een zonneauto, of brengen 
die zelfs al op de markt. Dat betekent 
echter niet dat de Nederlandse wegen 
zich ermee zullen vullen, niet in de 

Midden-Oosten. Daar is geld, schijnt de 
zon en ontbreekt een goede laadinfra-
structuur. Een land zoals India, dat ook 
fors inzet op elektrisch vervoer, is een 
markt voor de goedkopere opvolger. 

Charme
Steinbuch: ‘Maar er is ook zeker ruimte 
voor andere merken zonneauto’s. Je 
kunt je afvragen wat de meerwaarde 
is van een vierkant doosje met wie-
len volleggen met zonnecellen, zoals 
Sono Motors doet. Maar die wagen is 
wel zeer laag geprijsd. Ook een bedrijf 
als Hyundai innoveert niet wezenlijk, 

het legt een zonnedak op een be-
staand, hybride model. Vergeet echter 
niet dat de gemiddelde Nederlander 
jaarlijks slechts 13.000 kilometer rijdt, 
veelal korte woon-werkritjes van enkele 
tientallen kilometers. Die zou je met 
dit soort wagens in principe kunnen 
doen zonder te laden via het elektrici-
teitsnet. En red je dat niet, dan geldt 
voor heel veel mensen nog steeds dat 
een zonnestroominstallatie op het dak 
charme heeft, omdat het een autonome 
wijze van energie opwekken is. Uit het 
oogpunt van de energietransitie vormen 
al die kleine autodaken bovendien geza-

menlijk een groot oppervlak. Daarnaast 
staan de ontwikkelingen in de solar ook 
niet stil, bijvoorbeeld op het gebied van 
dunnefi lmzonnepanelen. Die kun je veel 
gemakkelijker krommen dan kristal-
lijn silicium. Het is dus bij uitstek een 
technologie om te verwerken in daken 
en motorkappen van auto’s. Naarmate 
effi  ciency toeneemt en de kosten dalen, 
zou het zomaar kunnen dat een zonne-
energiesysteem een standaard- en 
betaalbare optie wordt bij het aanschaf-
fen van een nieuwe auto. Al die zaken 
overwegend, denk ik dat de zonneauto 
een blijvertje is.’
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Holland Solar groeit
Met meer dan 2 gigawattpiek toename in 2019, ongeveer 7 gigawattpiek opgesteld pv-
vermogen en zo’n 12 gigawattpiek in de pijplijn, heeft Nederland sinds kort een grote markt. 
En dat merken we bij Holland Solar. De belangen nemen toe en het aantal issues ook. We 
groeien in ledenaantal en we schalen lobbyactiviteiten sterk op. Over een aantal belangrijke 
onderwerpen van afgelopen tijd leest u op deze pagina. 

Nieuwe leden
Zonne-energie is niet meer weg te 
denken in de samenleving van nu en van 
de toekomst. Helpt u mee de sector on-
verminderd sterk te houden? Word dan 
nu lid! Deze ondernemingen zijn sinds 
december 2019 lid van Holland Solar:
• Easydura 
• BHM Solar
• Enevos
• Soleila
• Elsun
• Duurzaamheidsteam
• Solora
• Bongo Solar
• Solar Crew
• Solisplan Group 
• Innogy

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

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

Netcapaciteit
Netbeheerders bestempelen steeds meer 
gebieden als ‘rood’, met andere woorden: 
daar kan geen zonnestroom meer bij. Sa-
men met NWEA en Energie Nederland vin-
den er vruchtbare gesprekken plaats over 
het slim inzetten van bestaande capaciteit 
en over het bijbouwen van nieuwe capa-
citeit. Al heel snel wordt de ‘vluchtstrook’ 
van het elektriciteitsnet beschikbaar voor 
opwekprojecten, maar ook cablepooling 
en afspraken over aftoppen worden al snel 
realiteit. Daarnaast wordt er onderzocht 
welke slimme functies van omvormers 
ingezet kunnen worden ten behoeve van 
het netbeheer. Holland Solar en haar leden 
zijn betrokken in gesprekken over wetten en 
netcodes met netbeheer en het Rijk.

SDE+(+)
De doorontwikkeling van zakelijke projecten 
op dak en land zijn sterk afhankelijk van de 
uitgangspunten van de Stimuleringsrege-
ling Duurzame Energie (SDE+(+)). Holland 
Solar is nauw betrokken als gesprekspartner 
richting het ministerie van Economische 
Zaken en de rekenmeester PBL, met input 
vanuit leden op kostenniveaus of bijvoor-
beeld wenselijkheid van aparte categorieën. 
Zo is het onlangs door de moeite van Holland 
Solar mogelijk geworden in te dienen met 
solarcarportprojecten. Speciale aandacht is 
er voor dakprojecten en zonnewarmteprojec-
ten binnen de SDE+. Ook de waardering van 
elektrificatieprojecten in de SDE+ krijgen meer 
aandacht van Holland Solar. Voor de langere 
termijn wordt proactief gesproken over instru-
mentarium voor na het tijdperk SDE+.

Lobby “6.000 zon-op-dak-
projecten voor Urgenda”
Samen met 13 andere organisaties, waaron-
der Urgenda, is in de Tweede Kamer gepleit 
voor het door laten gaan van de 6.000 
gedupeerde zon-op-dakprojecten in de 
SDE+-najaarsronde 2019. Veel Kamerleden 
zijn hier voorstander van gebleken. Over 
de resultaten van deze lobby wordt begin 
maart meer bekend. 

Uitstelmogelijkheden 
beschikking SDE+ 
Ook heeft Holland Solar gesprekken met de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO.nl) over het verhogen van de realisatie-
graad van projecten. De voorwaarden voor 
het verlengingsjaar zijn hierdoor aangepast, 
waardoor de verlenging in meer situaties 
mogelijk is geworden. Vooral projecten die 
last hebben van vertraging van de netbeheer-
der kunnen hier voordeel bij hebben. 

Gemeenten en de uitrol van 
zonne-energie
In toenemende mate spelen er vraagstuk-
ken bij gemeenten met betrekking tot 
zonne-energie. Holland Solar is actief met 
haar leden om gemeenten en regio’s voor 
te lichten over de (on)mogelijkheden met 
zonne-energie op dak en land. Zo is er 
onder de paraplu van NVDE gewerkt aan een 
brochure, zie nvde.nl/regio. De komende 
tijd wordt er gewerkt aan een handreiking 
gemeenten voor zon op dak, inclusief mo-
gelijkheden voor zonnewarmte. Verder krijgt 
de praktische uitwerking van het streven ’50 
procent lokaal eigendom’ veel aandacht. 

Verzekeringen met 
pv-installaties
Het verzekeren van panden met zonnepa-
nelen is op dit moment een hot issue in 
de markt. Samen met Techniek Nederland 
en het Verbond van Verzekeraars werkt 
Holland Solar aan het voorlichten van ver-
zekeraars om hen te helpen met het juist 
inschatten van risico’s. Daarnaast zorgen 
Holland Solar en Techniek Nederland voor 
de juiste randvoorwaarden, zodat ver-
zekeraars het gewenste comfort krijgen 
om panden met zonnestroomsystemen te 
kunnen blijven verzekeren. 

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

www.natec.nl   

Longi Solar
Dé nummer 1 zonnecellen producent
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SOLAR ACTIVITEITENKALENDER

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

25-27 mei 2020
SNEC PV POWER EXPO
De Chinese stad Shanghai is gedurende 
3 dagen het toneel van de grootste 
zonne-energiebeurs ter wereld. Met ruim 
2.000 exposanten toont de beurs het 
hele internationale speelveld. De beurs 
trok afgelopen jaar meer dan 250.000 
bezoekers.
www.snec.org.cn

7-11 september 2020
EU PVSEC
EU PVSEC is nog altijd een van de 
belangrijkste beurzen/congressen ter 
wereld voor het upstream-gedeelte van 
de solar waardeketen, te weten weten-
schappers en machinebouwers. 
Het evenement vindt dit jaar plaats in 
het Portugese Lissabon.
www.photovoltaic-conference.com

13-14 mei 2020 
The Solar Future NL
Solarplaza organiseert op 13 en 14 mei 
2020 voor de twaalfde keer de Nederlandse 
editie van de internationale conferentie-
reeks ‘The Solar Future’, het zakelijke en 
strategische platform voor de Nederlandse 
zonne-energiemarkt. 
www.thesolarfuture.nl

17-19 juni 2020
EES Europe
Electric Energy Storage (EES) Europe 
is het grootste evenement van Europa 
op het gebied van energieopslag. Het 
evenement vindt parallel en op dezelfde 
locatie plaats – te weten in München – als 
Europa’s grootste zonne-energievakbeurs: 
Intersolar Europe.
www.ees-europe.com

6-8 oktober 2020
Vakbeurs Energie 
De Vakbeurs Energie 2019 vindt ook 
dit jaar plaats in de Bossche Brabanthallen 
en kent een focus op warmte, elektriciteit 
en energiebesparing. Gelijktijdig en in 
co-locatie vinden de vakbeurzen Zero 
Emission | Ecomobiel, Industrial Heat 
& Power en PREFAB plaats.
www.energievakbeurs.nl

In het Zonnetje
16-19 juni 2020 | Intersolar Europe 
Intersolar is nog altijd een van de 
grootste zonne-energiebeurzen ter 
wereld en heeft de afgelopen jaren de 
weg naar boven ingezet, mede door 
de toenemende aandacht voor ener-
gieopslag in relatie tot zonne-energie. 
Traditiegetrouw geven ook tientallen 
Nederlandse en Vlaamse bedrijven 
acte de présence.

Het evenement lift dit jaar mee op 
de verwachte Europese marktgroei 
van tientallen procenten. Subsidie-
vrije zonne-energieprojecten winnen 
gestaag terrein en daarvoor zal tijdens 
het 2-daagse congres uitgebreid 
aandacht zijn. De Europese branche-
vereniging SolarPower Europe onthult 
tijdens dit congres ook haar jaarlijkse 
Global Market Outlook. 

In de mei 2020-editie zal de redac-
tie van Solar Magazine uitgebreid 
vooruitblikken naar Europa’s grootste 
zonne-energievakbeurs.
www.intersolar.de
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SAJ Electric Europe BV
Maagdenstraat 44, 9600 Ronse, Belgium

www.saj-electric.com info@saj-electric.com

PV Inverter for Home Use [10kW] AQM Award 2018
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Thingle Phase 0.7~8kW; Three Phase 4~20kW



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VDH Solar BV
Groothandel (zonnestroom)
Frankrijklaan 9, 2391 PX Hazerswoude-
Dorp | T. +31 172 235 990 
E. info@vdh-solar.nl | I. www.vdh-solar.nl
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Traditionele omvormers werken met gelijkstroom
en zeer hoge spanning. Bij storing of een defect kan
gelijkstroom een gevaarlijke vlamboog geven die 
lastig te stoppen is. Micro-omvormers van Enphase 
lossen dit probleem op: ze zetten gelijkstroom 
direct om naar een veilige 230 Volt wisselspanning 
en zijn standaard voorzien van een ‘Rapid 
Shutdown’ functie. Bij een storing schakelt de 
aardlekschakelaar in de meterkast het volledige 

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

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

Enphase, het meest veilige systeem zonder compromis! 

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



solar made simple
in de vernieuwde Solarclarity webshop

Persoonlijk dashboard

Actuele beschikbaarheid

Verbeterde techniek & design
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