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Blijven investeren…!

Al 12½ jaar uw
Solar partner

Blijven investeren. Dat is wat mij betreft
het motto voor het kalenderjaar 2017. Als
sector moeten wij blijven investeren in het
verleiden van consumenten, woningcorporaties, bedrijven en andere instellingen om
te kiezen voor zonne-energie. Ook moeten
wij blijven investeren in het verenigen van
onze sector. Het mag en kan niet zo zijn dat
discussie over het salderen voor tweespalt
blijft zorgen in onze branche. Het gezamenlijke doel is immers het behouden van het
vertrouwen van de eindgebruiker in zonneenergie. Onzekerheid – al dan niet gecreëerd
door de politiek of door onszelf – is funest.

www.natec.nl
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Blijven investeren is ook de boodschap voor
de zonnewarmtesector. In dat perspectief doet het mij deugd om te zien dat er
deze maand een promotiecampagne voor
duurzame warmte – met een prominente rol
voor zonneboilers – van start gaat, waarbij
de sector Greenpeace heeft weten te verleiden om haar 400.000 leden te informeren
over de besparing die met zonnewarmte
gerealiseerd kan worden.
Kijk ik naar ons eigen bedrijf, de duurzame uitgeverij EG Media, blijven ook wij
investeren. Zo was het recordjaar voor onze
webportal SolarMagazine.nl – met bijna
300.00 unieke bezoekers – voor ons geen
reden om op onze lauweren te rusten. Het is
zelfs reden geweest om de gehele website te
vernieuwen en de mobiele navigatie een stuk
gebruikersvriendelijker te maken.
Ook de overname van Groene Courant en
Windenergie Courant wil ik niet ongenoemd
laten. Deze 2 online portals zorgen ervoor
dat EG Media voortaan jaarlijks ruim 1,5
miljoen bezoekers verwelkomt op onze
verschillende platforms. Ik kan u dan ook
van harte aanraden om op deze 3 platforms
een kijkje te nemen.
Oh ja, u komt ons 22 en 23 maart toch ook
bezoeken op de vakbeurs Solar Solutions? U
vindt ons zoals gebruikelijk op stand B9.
Edwin van Gastel
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Meest geklikt in
onze nieuwsbrief

EG Media koopt Groene Courant en Windenergie Courant, nieuw jasje SolarMagazine.nl

1. Motie aangenomen: salderingsregeling continueren of verbeteren
De motie van de PvdA en GroenLinks om de salderingsregeling te
continueren of te verbeteren is aangenomen. Hiermee is minister Kamp
door de Tweede Kamer opgeroepen
om de salderingsregeling in haar
huidige vorm te continueren of te
verbeteren tot en met 2023.

De duurzame uitgeverij EG Media neemt
Groene Courant en Windenergie Courant
over. EG Media ziet de 2 online mediaplatforms als een welkome aanvulling
op zijn bestaande portfolio met onder
meer LED Magazine en Solar Magazine.
EG Media bereikt nu jaarlijks zo’n 1,5
miljoen professionals die actief zijn in het
veld van duurzaamheid. Dit loopt uiteen
van led-verlichting tot energieopslag en
van elektrisch rijden tot zonne-energie.
Naast nieuwe investeringen in de Groene
Courant en Windenergie Courant heeft
EG Media de website van Solar Magazine
in een nieuw jasje gestoken. Een van de
belangrijkste wijzigingen is de verbeterde
navigatie voor mobiele gebruikers. In
december bereikte SolarMagazine.nl nog
een bezoekersrecord met 34.115 unieke

2. Salderingsregeling: voorjaar 2017
Kabinetsbesluit, Kamp sluit aanpassing niet uit
Minister Kamp heeft de Tweede
Kamer het evaluatierapport ‘De
historische impact van salderen’ toegestuurd. Kamp wil komend voorjaar
een kabinetsbesluit nemen. Aan de
Tweede Kamer schrijft hij: ‘Ik sluit
een aanpassing van de salderingsregeling of vervanging door een alternatieve vorm van stimulering in het
vervolgproces niet uit.’
3. Solar Frontier stopt met
Europese verkoop
Solar Frontier heeft besloten om te
stoppen met de verkoop van dunne
filmzonnepanelen in Europa. Dit
meldt pv-groothandel Natec. Solar
Frontier zou besloten hebben niet
mee te gaan met de dalende prijstrend
van zonnepanelen.
4. Holland Solar pleit voor
‘nieuwe’ salderingsregeling
De NVDE en Holland Solar pleiten
voor een ‘nieuwe’ salderingsregeling
met een terugverdientijd van 7 jaar
voor zonnepanelen. Zij stellen voor
dat mensen vanaf 2020 een vergoeding krijgen voor de energie die ze
aan het net leveren. Die vergoeding
is zo hoog dat de terugverdientijd 7
jaar blijft.
5. Beveiligingslek: ‘Installateurs
slaan handleiding nauwelijks open’
Installateurs van zonnepanelen
moeten bij de installatie van omvormers meer aandacht besteden
aan de bijbehorende veiligheidsrisico’s. Dat is volgens betrokkenen
de voornaamste les van het datalek
met Hosola-omvormers.
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bezoekers en 66.299 pageviews. Over
heel 2016 waren er maar liefst 296.132
unieke bezoekers die goed waren voor
614.821 pageviews. Bovendien nadert
het aantal abonnees van de wekelijkse
nieuwsbrief Zonneflits de grens van
13.000 abonnees.

KiesZon overgenomen Subsidie sportclubs
door Greenchoice
alweer uitgeput
KiesZon is overgenomen door medeaandeelhouder Greenchoice. De eigenaren en
oprichters van KiesZon zijn ‘zeer tevreden
met het besluit en de nieuwe mogelijkheden die de overname met zich meebrengt’.
KiesZon blijft onder de bestaande naam
werken. Het huidige management blijft
aan en zal het bedrijf sturen in zijn verdere
groei. Het bedrijf bouwde de afgelopen jaren aan een grote zonnestroomportefeuille
in Nederland en ontwikkelt – meestal op
operational leasebasis – grote zonprojecten
op daken van Nederlandse bedrijven. Zo
werden afgelopen jaren onder meer de
gebouwen van Kruidvat en Ahrend van
zonnepanelen voorzien.

Er is in 2017 een dusdanig grote belangstelling voor de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie Sportaccommodaties (EDS, met subsidie voor
zonne-energie) dat deze in een recordtempo is uitgeput, te weten in 4 dagen.
Sportclubs konden sinds 2 januari weer
subsidie aanvragen voor investeringen in
energiebesparing of duurzame energie.
Het beschikbare subsidiebudget voor
2017 was net als afgelopen kalenderjaar
6 miljoen euro. De belangstelling onder
sportstichtingen en sportverenigingen
voor de regeling was vorig jaar zo groot
dat ‘pas’ na 3 weken het subsidieplafond
werd bereikt.

‘Zonnepanelen behouden waarde
bij woningverkoop’
Een investering in zonnepanelen op het dak betaalt zich terug bij woningverkoop.
Dat blijkt uit een grootschalige cijferstudie uitgevoerd door Joost Möller aan TIAS
Business School. Hij onderzocht een steekproef van bijna 24.000 transacties sinds
2012, en stelde vast dat de 2.351 woningen die voorzien waren van zonnepanelen
werden verkocht tegen een meerprijs, ook nadat er gecorrigeerd werd voor verschillen
in woningkwaliteit, locatie en leeftijd.

INTER

New York: ‘Afzet zonnepanelen met
800 procent gegroeid’
Andrew Cuomo, gouverneur van New
York, meldt dat in de afgelopen 5 jaar de
afzet van zonnepanelen in zijn staat met
800 procent gegroeid is. Er is maar liefst 1,5
miljard dollar geïnvesteerd. Inmiddels telt
New York 64.936 pv-projecten van in totaal
744 megawattpiek. In december 2011 waren
dit nog maar 9.079 pv-systemen. De zonnepanelen produceren nu genoeg zonnestroom voor 121.000 huizen in New York.
Jinko in 2016 marktleider met 6,6-6,7
gizgawatt verkochte zonnepanelen
GlobalData heeft zijn jaarlijkse analyse van
de zonnepanelenmarkt gepresenteerd. Volgens de onderzoekers is niet langer Trina
Solar, maar Jinko Solar marktleider. De top
5 en hun positie in 2016 (x): JinkoSolar (3)
met 6,6-6,7 gigawattpiek, Trina Solar (1)
met 6,3-6,55 gigawattpiek, Canadian Solar
(2) met 5,07-5,17 gigawattpiek, JA Solar
(4) met 4,9-5,0 gigawattpiek en Hanwha Q
CELLS (5) met 4,8-5 gigawattpiek.
SPAQuE heeft grootste zonnepark
van Wallonië
De Waalse milieumaatschappij Société publique d’aide à la qualité de l’environnement
(SPAQuE) heeft 3.844 zonnepanelen in
gebruik genomen. Het is volgens de betrokkenen het grootste zonnepark van Wallonië. De Waalse minister van Milieu Carlo
Di Antonio heeft het zonnepark geopend
dat gelegen is op voormalig industrieterrein SAFEA in La Louvière. Het is een
zogenaamd ‘brownfield’.

‘Tesla’ it is: merknamen SolarCity
en Tesla Motors verdwijnen
Tesla is de nieuwe merknaam van het
bedrijf dat ontstaat uit de fusie tussen Tesla
Motors en SolarCity. Daarmee komen er
binnenkort zonnepanelen van het merk
Tesla op de markt. Tesla Motor heeft per 1
februari zijn bedrijfsnaam veranderd in Tesla. De aandeelhouders van Tesla, fabrikant
van elektrische auto’s en energieopslagsystemen, stemden afgelopen november in
met de overname van SolarCity, Amerika’s
grootste aanbieder van zonnepanelen.
Architect wil Mexicaanse muur Trump
met zonnepanelen bouwen
Als het aan de Nederlandse architect Jurgen
van der Ploeg ligt, gaat de Amerikaanse
president Donald Trump de muur die
hij wil bouwen aan de grens bij Mexico
realiseren met zonnepanelen. Het gaat om
een muur van 1.600 kilometer bij de 3.200
kilometer lange grens met Mexico om illegalen tegen te houden.
China: 34,24 gigawattpiek zonnepanelen
geplaatst in 2016
De China’s National Energy Administration (NEA) meldt dat China in 2016
34,24 gigawattpiek aan zonnepanelen
heeft verwelkomd. Daarmee heeft China
opnieuw een recordhoeveelheid zonnepanelen geïnstalleerd. Met de komst van 34,24
gigawattpiek aan zonnepanelen beschikt
China nu in totaal over 77,42 gigawattpiek
aan opgesteld zon-pv. Opmerkelijk is dat
22 van de ruim 34 gigawattpiek in de eerste
helft van het kalenderjaar is geïnstalleerd.

Productiestart Canadian Solar in Brazilië
Canadian Solar is drukdoende met het uitbreiden van de productiecapaciteit. Recent
is het bedrijf gestart met het produceren
van zonnepanelen in Brazilië en er is geld
opgehaald voor een fabriek in Thailand.
De modulefabriek in Brazilië is gevestigd
in Sorocaba in de staat São Paulo. Er kan
jaarlijks 350 tot 400 megawattpiek aan zonnepanelen geproduceerd worden.
FMO investeert in Mobisol
De Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) heeft
een investering aangekondigd in het Duitse
zonne-energiebedrijf Mobisol. Het Duitse
Mobisol is een zogenaamde pay-as-you-go
solar energy service company. Mobisol richt
zich op Afrika en heeft in Rwanda en Tanzania al ruim 67.000 pv-systemen geïnstalleerd bij 330.000 consumenten.
Panasonic investeert 256 miljoen dollar
voor pv-fabriek Tesla
Panasonic gaat 256 miljoen dollar investeren in een zonnecellen- en zonnepanelenfabriek die zonnecellen voor de afgelopen
najaar door Tesla aangekondigde zonnepanelenfabriek moet gaan produceren. Tesla
en Panasonic tekenden afgelopen oktober
een niet-bindende letter of intent om gezamenlijk zonnecellen en zonnepanelen te
gaan produceren in Buffalo, gelegen in de
Amerikaanse staat New York. De productie
in de nieuwe fabriek moet in de zomer van
2017 al van start gaan en de productiecapaciteit moet tot en met 2019 groeien naar een
niveau van 1 gigawattpiek.

Valbeveiliging tijdens
montage zonnepanelen

EigenEnergie.net meldt dat het per direct besloten heeft
om de distributie van Stions dunne filmzonnepanelen naar
installateurs in eigen hand te nemen. Dit om de prijsdruk op
de reguliere producten te verlichten.
2 van de 3 nieuwbouwwoningen die in Vlaanderen opgeleverd worden, zijn voorzien van zonnepanelen. Dit heeft de
Vlaamse energieminister Bart Tommelein bekendgemaakt.
De maand december 2016 gaat de boeken in als meest succesvolle periode tot nu toe voor de regeling Investeringssubsidie
duurzame energie (ISDE). Er werd voor 10,2 miljoen euro
subsidie geclaimd; onder meer voor zonneboilers.
De markt voor collectieve zonne-energieprojecten is in
2016 met 100 procent gegroeid tot 12 miljoen euro.
Dit stelt ZonnepanelenDelen op basis van onderzoek.
In totaal zijn 100.000 zonnepanelen geplaatst.

Zeker

75%

goedk
dan ste

oper

igerbo

uw!

Solarcentury en AliusEnergy hebben bekendgemaakt
dat AliusEnergy per 1 januari de groothandelsactiviteiten van
Solarcentury Benelux heeft overgenomen.
Stichting Zonne-energie Recycling Nederland meldt een
kostenreductie van 75 procent te realiseren door een andere
manier van werken. De kosten in Nederland behoren volgens
ZRN tot de laagste.

T 085 782 16 02 - info@rss-roof.com - www.rss-roof.com

Karin Bakker

BC Solar levert,
installeren laten we aan
vakspecialisten over.
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Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) heeft de jaarcijfers
van 2015 voor de zonnestroommarkt naar boven bijgesteld.
Volgens het CBS is er in 2015 geen 437 maar 467 megawattpiek
aan zonnepanelen geplaatst.
Hasselt wil dé zonnestad van België worden. Middels een
komische video waarbij de stad de zon van een Spaanse stad
steelt, wil de Vlaamse stad zijn inwoners verleiden zonnepanelen te kopen, onder meer via een groepsaankoop.
Zonnestroom gaat een grotere rol spelen in de stad
Groningen dan gedacht. Werd eerder gesproken over een
geïnstalleerd vermogen van 150 megawattpiek, nu is het doel
om vóór 2035 liefst 500 megawattpiek te plaatsen.

Persoonlijke aandacht, klantgerichte oplossingen, transparantie en betrouwbaarheid. Dat zijn dé
sleutelwoorden van BC Solar, dé groothandel in PV-panelen, omvormers en montagesystemen,
waar Karin Bakker met al haar kennis en ervaring de
scepter zwaait. Neem gerust contact op met Karin en bel
haar op 06 24 49 92 86 of mail naar karin@bc-solar.nl.
Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam | 010 844 29 70 | info@bc-solar.nl

www.bc-solar.nl

ONTDEK DE
VOORDELEN
VAN STAAL
STRUCTUREN

70 jaar ervaring in ontwerp en
productie van staal profielen
en structuren
Uw voordelen:
- > 2 GW geleverd aan onderbouw
- Ontwerp op maat (> 500 kW)
- Grote industriële capaciteit
(> 15 MW/week)

De internationale groothandel Solarclarity uit Weesp is voor
het tweede jaar op rij beloond met de Top Brand PV Europe
2017 Award van EuPD Research. Uit de jaarlijkse enquête
onder Nederlandse installateurs komt Solarclarity als bekendste en meest gewaardeerde groothandel uit de test. Solarclarity
scoort bovengemiddeld hoog op naamsbekendheid, klanttevredenheid en portfolio.
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Solar Solution international
22-23 March | the Netherlands
Hall 1 . B07, Expo Haarlemmermeer

Live smarter
live happier with Huawei

Kamp: ‘Carabisch
Nederland krijgt
zonneparken’

Zonnepanelenfabriek
in de maak in
regio Delfzijl

Minster Kamp heeft de Tweede Kamer
een plan toegestuurd om de energievoorziening van Carabisch Nederland (red. de
BES-eilanden, oftewel Bonaire, Sint Eustatius en Saba) te verduurzamen. Kamp
schrijft: ‘Sint Eustatius zal na de realisatie
van de tweede fase van de zonneweide in
het najaar van 2017 op etmaalbasis voor 46
procent van zonnestroom worden voorzien; de dieselgeneratoren kunnen dan 9

Projectontwikkelaar Powerfield wil een
zonnepanelenfabriek gaan bouwen in
de regio Delfzijl. Een van de mogelijke
investeerders is de Chinese fabrikant
Astronergy. De geplande capaciteit van de
assemblagefabriek met 5 productielijnen is
300 megawattpiek. Begin 2019 moeten de
eerste zonnepanelen van de band rollen.
De zonnecellen zullen afkomstig zijn van
de buitenlandse partij, die momenteel
actief is in de solar industrie. De totale
investering wordt geschat op 15 miljoen
euro en moet in de regio ongeveer 170
banen opleveren.

Startschot eerste
energieneutrale
snelweg met pv
Minister Schultz heeft het officiële startsein
voor de aanleg van de eerste energieneutrale snelweg van Nederland gegeven: de
A6 tussen Almere Havendreef en Almere
Buiten-Oost met duizenden zonnepanelen.
De weg wordt over een lengte van ruim 13
kilometer verbreed en voorziet door middel van 4.000 tot 10.000 zonnepanelen in
zijn eigen energiebehoefte. Het zonneveld
moet in 2020 gereed zijn.

uur per etmaal geheel uitgezet worden.’
Op Saba wordt als het aan minister Kamp
ligt 2 megawattpiek aan hernieuwbare productiecapaciteit gebouwd, waarschijnlijk
zonne-energie. De eerste zonneweide is
volgens planning in juli 2017 operationeel
en is 1 megawattpiek groot.

‘Zon op Water’:
2.000 hectare drijvende
pv in 2023
Nuon wil 250.000
zonnepanelen bij
Het nationaal consortium ‘Zon op
Water’ is van start. Dit bestaat uit 30
windparken
bedrijven, kennisinstellingen en overheden die samenwerken aan de ambitie
om drijvende zonne-energie te bevorderen. Het consortium staat onder leiding
van Solar Energy Application Centre
(SEAC) en streeft naar 2.000 hectare
drijvende zonnecentrales in Nederland
in 2023.

Timmermans (EC): ‘Importheffingen
18 maanden verlengen’

Elegant Design
Red Dot Design

Industry Leading Effinciency

98.6% max. efficiency thanks to
multi-level topology

Battery Compatible

Integrated plug & play energy
storage interface

Compact Design

10kg, 16.5L, allows one person
easier installation

Faster Initiation

one-click commission & seamless
registration with FusionSolar APP

Frans Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie, meldt dat de Europese
Commissie voornemens is de importheffingen op Chinese zonnepanelen niet met 24
maar met 18 maanden te verlengen. Daarbij zullen de importheffingen uitgefaseerd worden. Eind januari werd tijdens een bijeenkomst van de handelsexperts van de EU-lidstaten door de afgevaardigden al tegen het voorstel gestemd om de heffingen op Chinese
zonnepanelen met 24 maanden te verlengen. Het voornemen om de importheffingen
met 2 jaar te verlengen was al uitgelekt. Toen werd ook duidelijk dat de minimumimportprijs van zonnepanelen vermoedelijk omlaag gaat naar 0,46 eurocent per wattpiek.

‘Zonnepanelen leverden in 2016 meer op’
2016 was opnieuw een zeer zonnig jaar. De zon scheen 1.880 uren tegen 1.640 gemiddeld.
Diverse organisaties melden dan ook dat zonnepanelen in 2016 wederom meer zonnestroom hebben geproduceerd dan een jaar eerder. Eigenaren van zonnepanelen sluiten
volgens E2-Energie het jaar 2016 af met een extra opbrengst van circa 5,3 procent ten opzichte van gemiddeld. Dat is ongeveer 12,5 kilowattuur per zonnepaneel. Volgens Milieu
Centraal leverden de extra zonuren een meeropbrengst op van 215 kilowattuur.

Tel: 0575 584000

Tel: 0522 820 993

Tel: 0251 656277

Tel: 030 265 8512

Tel: 0174 444 171

Na een pilot van moederbedrijf Vattenfall
wil Nuon in Nederland 6 zonneparken bij
windparken bouwen; goed voor 250.000
zonnepanelen en 70 megawattpiek. Inmiddels wordt de bouw van zonneparken
voorbereid op plekken waar een netaansluiting met voldoende capaciteit beschikbaar is of komt. Nuon wil zonnecentrales
realiseren in de Eemshaven, Hemweg,
Velsen, Wieringermeer, Oudendijk en Haringvliet. Daarnaast overweegt Nuon om
niet alleen zonneparken te realiseren bij
windparken, maar om deze ook standaard
te voorzien van grote batterijen.

SDE+ 2014: 260,9 van
882,6 megawattpiek
zon-pv gebouwd
Op basis van onderzoek van gegevens
(red. peildatum januari 2017) van RVO.nl
over de SDE+-regeling concludeert de redactie van Solar Magazine dat 16 procent
van de beschikkingen uit 2014 vervallen
is. Uit de nieuwe analyse blijkt dat dit goed
is voor een vermogen van 136,92 megawattpiek. Inmiddels zou het gerealiseerde
vermogen 260,9 megawattpiek bedragen.

Tel: 085 782 0055
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Klimaatgarant Solar is gestart met het
beleveren van verschillende projecten
waarbij zonnepanelen worden toegepast
bij nieuwbouwwoningen; goed voor 3.000
zonnepanelen.

Hollander Techniek heeft 850 zonnepanelen geplaatst bij zwembad De
Koekoek in Vaassen. Deze zonnepanelen
gaan gemiddeld 181.000 kilowattuur
zonnestroom per jaar produceren.

In opdracht van Green Properties is
Zonnegilde in Alphen aan den Rijn gestart
met de installatie van 6.700 zonnepanelen
op het dak van het distributiecentrum van
Zeeman.

Haakman Flowerbulbs heeft met zo’n
1 megawattpiek SDE+-subsidie uit 2014
3.800 zonnepanelen in gebruik genomen.
Het bloembollenbedrijf heeft de pvinstallatie gerealiseerd op de gronden rond
zijn gebouwen.

Op het veilingterrein van Flora Holland
te Honselersdijk gaat Lievaart Planten
Export meer dan de helft van zijn totale
stroomverbruik zelf opwekken. SolarNRG
plaatst 2.400 zonnepanelen.
Zorggroep Almere laat 1.440 zonnepanelen plaatsen. Zorggroep Almere stelt haar
daken ter beschikking voor zonnepanelen
aan energiecoöperatie De Groene Reus.
Coöperatie Lingewaard Energie heeft Tenten Solar geselecteerd als leverancier van
het drijvend zonnepark van 6.000
zonnepanelen op het gietwaterbassin in
het tuinbouwgebied Next Garden.

SNEL KLAAR MET DE VALKBOX
Met één greep uit het schap de juiste materialen voor uw order verzamelen? Ontdek de

ValkBox!

Drie uitvoeringen
Een rekenvoorbeeld met de ValkBox Smartline

De voordelen van de ValkBox

Alle losse montagematerialen verpakt in één doos!

Bij een schuin dak met dakpannen waarop één rij met drie panelen
en één rij met vijf panelen kunnen worden geplaatst, is slechts het
volgende nodig (portrait montage, Smartline dakhaak):

Slimline

•

Bevestiging achter de panlat

• 1x ValkBox - Smartline 3
• 1x ValkBox - Smartline 5
• 8 lengten profiel van 2072 mm.*
• 14 lengten constructiehout

2

1

3*

Smartline

* Alleen nodig bij de ValkBox Smartline

van 730 mm.

Bevestiging aan de tengels
* Andere lengten op aanvraag

• snelheid in calculeren
• snelheid in orderpicken
• snelheid in monteren

Strongline

Bevestiging aan daksparren,
dakbeschot of tengels

Transferium Reitdiep in de stad Groningen is bijna klaar. Op het dak van het
transferium komen 1.700 zonnepanelen die
een deel van de parkeerplaats overdekken.
Solisplan heeft 3 zonne-energieprojecten
succesvol aangeboden op het crowdfundingsplatform ZonnepanelenDelen.
De zonnedaken van 245, 320 en 190
zonnepanelen werden ieder in 30 minuten verkocht.
Dennis de Jong (Solarcentury) en Marc
Kapteijn (Twence) hebben de eerste schop
in de grond gezet voor het Twence Zonnepark Tienbunderweg. Het park krijgt
4.720 zonnepanelen.
Zonnegilde start dit kwartaal met de
installatie van 12.164 zonnepanelen op
de daken van Wezenberg Transport in
IJsselmuiden. Het project is mede mogelijk gemaakt door SDE+-gelden.
Grondstoffen- en energiebedrijf HVC
gaat een zonneweide aan de Tripkouw in
Midwoud ontwikkelen. Het zonnepark
krijgt 9.000 zonnepanelen.

Sportservice Ede heeft op zwembad en
sporthal De Peppel 1.300 zonnepanelen
laten plaatsen. De zonnepanelen zijn
gerealiseerd met SDE+-subsidie uit 2014.

Voetbalstadion De Galgenwaard in
Utrecht krijgt 3.400 zonnepanelen.
Deze worden geplaatst door De Solar
Store. Er is een opbrengstgarantie van 15
jaar via Solarmonkey en TU Delft.

Waterschap Rivierenland gaat zijn eerste
zonne-energiepark aanleggen op het terrein
van de rioolwaterzuivering GorinchemOost. In totaal plaatst het waterschap er
ruim 3.000 zonnepanelen.

Papierfabrikant Van Houtum gaat op het
dak van zijn verwerkingsfabriek in het
Limburgse Swalmen 3.500 zonnepanelen
van Solar Frontier plaatsen.

De Kaak Groep, actief in industriële
bakkerijsystemen, heeft op zijn locatie in
Terborg 1.157 zonnepanelen met SDE+subsidie in bedrijf gesteld.

De Oskam Groep uit Utrecht is gestart
met de installatie van 6.500 zonnepanelen, goed voor 1,7 megawattpiek. Volgens
het bedrijf het grootste zonnepanelenproject in Utrecht tot nu toe.

De gemeente Groningen is begonnen met
de bouw van het eerste zonnepark van de
stad. Bij Vierverlaten komt een park met
bijna 8.000 zonnepanelen.

Het bedrijf Afvalstoffen Terminal
Moerdijk (ATM) heeft in Moerdijk 4.200
zonnepanelen in gebruik genomen.
De zonnepanelen liggen op een van de
opslagloodsen.
4 Groningse energiecoöperaties hebben
gezamenlijk enie.nl geselecteerd als winnaar
van een collectieve inkoopactie voor 1.400
‘postcoderoos’-zonnepanelen.
Chugoku Marine Paints heeft 1.191
zonnepanelen op de nieuwe fabriek in
Heijningen in gebruik genomen. Van Rennes Elektrotechniek was verantwoordelijk
voor de installatie.
Het Oosterlicht College heeft 700 zonnepanelen in gebruik genomen. Ze liggen op
de daken van beide locaties van de scholengemeenschap in Nieuwegein en Vianen.

De Bouwvereniging plaatst in 2017 op
circa 2.100 woningen zonnepanelen. Dit
hebben de corporatie, huurdersvereniging
Harlingen en de gemeente afgesproken.
Coöperatie ValleiEnergie gaat 3 nieuwe
zonnestroomsystemen laten plaatsen op
daken van gebouwen van de gemeente.
De gemeente stelt de 3 daken kosteloos
ter beschikking.
Op het dak van Talentstad Beroepscollege in Zwolle heeft Zonnegilde
1.464 zonnepanelen geplaatst met
SDE+-subsidie uit 2014.
Installatiebedrijf Ecodome heeft bij
sociaal werkbedrijf IBN in Veghel
2.000 zonnepanelen geplaatst.
De zonnepanelen zijn geplaatst met
SDE+-subsidie uit 2014.

Met eigen ogen zien?
Kom naar stand B4
op Solar Solutions
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12,5 jarig jubileum Natec:
‘Nederlandse markt blijft gezond groeien’
Zonnepanelengroothandel Natec vierde afgelopen maand zijn 12,5-jarig
jubileum. Een mooie mijlpaal. Directeur Bas Engelen vermoedt dat zijn
onderneming (red. die in 2004 is opgericht) ‘het oudste volledig zelfstandige
zonne-energie-bedrijf van Nederland is’.

WE MAKE
THE
DIFFERENCE

Project: Delfzijl, Nederland (30 MWp)

Engelen draait al 15 jaar mee in de
Nederlandse zonne-energiesector. In
2002 gestart bij Lenco Solar, zonneenergieinstallateur uit Rosmalen. ‘In
die periode was je blij als je 1 pvsysteem per week verkocht, maar dat
kostte in die tijd dan ook 25.000 euro’,
memoreert Engelen. ‘Zonne-energie
was destijds in Nederland afhankelijk
van de Energieprestatieregeling (EPR).
Toen die regeling stopgezet werd viel
de markt volledig stil. Na het stilvallen
van de EPR-regeling in 2004, ben ik
bij Sunconnex gaan werken als eerste
verkoopmedewerker. Een half jaar
daarna ben ik voor mezelf begonnen
om een eerste zonnepanelengroothandel te starten.’

De Belgische markt werd zelfs zo groot
dat Engelen voor zijn bedrijf een Belgische vestiging opende. ‘Van 2006 tot
2013 hebben wij volledig in eigen beheer bijna 10.000 installaties uitgevoerd
van 10 panelen tot 1 megawattpiek. Er
was zelfs een moment in 2009 dat wij
als Natec meer zonnepalen verkochten dan er in de gehele Nederlandse
markt werden verkocht. Inmiddels is de

Canadian Solar is uitgegroeid tot de op een-na-grootste fabrikant van zonnepanelen ter wereld, met een
winstgevend resultaat! Onze dank gaat uit naar al onze klanten wereldwijd. In Neder-land willen wij een
speciaal woord van dank uiten naar de mogelijkheid voor het bouwen van projecten op grote schaal, het
aanleggen van nutsvoorzieningen, agrarische ondernemingen en op daken in woonwijken.
De producten van Canadian Solar zijn altijd de juiste keuze, ongeacht waar het toegepast dient te worden.

In diverse markten waar Natec actief
was, zat de klad er behoorlijk door het
stopzetten van subsidies. Juist op dat
moment begon de Nederlandse markt
te groeien. ‘Wij hebben er daarom op
een bepaald moment voor gekozen om
al onze kennis en ervaring die we al die
jaren hebben opgedaan in te zetten om
de Nederlandse installateurs te ondersteunen. Dat de Nederlandse markt
ook ooit een sterke krimp zal beleven,
acht ik ondenkbaar. De Nederlandse
markt groeit op een gezonde manier.
In Nederland is de vraag gegroeid van-

En zo gezegd, zo gedaan. In buurland
Duitsland was er een tekort aan zonnepanelen en met zijn eigen bedrijfshal
in Waalwijk en een eerste medewerker
bouwde Engelen zijn eigen exportkanaal op. ‘Het was een tijd waarin je
enkel succesvol kon zijn door internationalisering. Wij hebben in die periode
in een grote diversiteit aan landen zaken gedaan. Van Duitsland tot Spanje,
Italië en België.’

SCP: liever zonnepanelen dan windmolens
UW PARTNER IN NEDERLAND

Vlaamse markt door een zeer diep dal
gegaan en op de weg terug naar boven.
De export naar Vlaanderen kent weer
een opgaande lijn.’

De Nederlandse burgers zien liever zonnepanelen dan windmolens in het landschap
verschijnen. Dit stelt het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) naar aanleiding van het
Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB). Zonne-energie is volgens het SCP veel
populairder dan windenergie. Mensen associëren windenergie met geluidsoverlast en
horizonvervuiling. En men betwijfelt of windenergie rendabel is. Vooral windmolens op
land moeten het ontgelden.

Topfonds Gelderland investeert Solesta
Topfonds Gelderland gaat investeren in het zonnewarmtebedrijf Solesta. Het topfonds
spreekt over een investering in ‘het Easy Jet van de zonneboilermarkt’. Topfonds
Gelderland is een revolverend investeringsfonds. Met geld van de Rijksoverheid en de
provincies Gelderland en Overijssel en Regio Twente investeert PPM Oost in ruim 220
bedrijven met een totaal fondsvermogen onder beheer van ruim 300 miljoen euro.

uit een natuurlijke interesse van consumenten. Mede omdat zonne-energie
in de afgelopen jaren door gigantische
prijsdalingen betaalbaar is geworden.
Maar ook omdat de bewustwording
om energie te besparen sterker wordt.
In vergelijking met andere landen is
zonne-energie in Nederland niet zwaar
gesubsidieerd. In andere Europese landen was zonne-energie van de ene op
de andere dag een hype door de zeer
zware subsidiëring.’
En de toekomst? Engelen: ‘Ik haal
er enorm veel plezier uit om samen
met ons team een goede band met
onze klanten op te bouwen. Het geeft
een goed gevoel om te zien dat onze
klanten succesvol zijn en dit kan ik nog
jaren volhouden.’
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‘Onbestemde gronden die voor geen
enkele andere bestemming gebruikt
kunnen worden, zijn interessant. En de
netwerkaansluiting moet op betaalbare
afstand liggen.’ Aan het woord is Hans
Hoven, directeur van Solarpark Zeeland. Hij weet waar hij het over heeft als
voormalige ontwikkelaar van Sunport
Delfzijl, het grootste zonnepark van
Nederland. Energiebedrijf Eneco sloot
onlangs een leveringscontract af met
eigenaar Wirsol, aan wie Hoven het
project verkocht. ‘Ik verkoop een project aan een stevige partij die verantwoordelijk wordt voor de financiering.
Een project móet volume hebben. Dat
bepaalt het succes.’
Voor gek verklaard
In de gesprekken met Solar Magazine
zijn de geïnterviewden het over de
kritische succesfactoren snel eens. De
volgende worden het meest genoemd:
de juiste locatie, solide financiële
partnerships, het concurrerend indienen van de SDE+-subsidieaanvraag en
draagvlak onder gemeente, omwonenden en andere stakeholders. Ook wordt
het experiment niet geschuwd. Zo realiseerde Hoven een oostwest-opstelling
met Sunport Delfzijl. Hoven: ‘Ik werd
voor gek verklaard, maar van die kritiek
hoor ik niets meer.’
Sytse Bouwer heeft met GroenLeven
een eigen systeem ontwikkeld voor zon
op water. Hij wil dat voor 4 projecten,
samen goed voor 150 megawattpiek,
gaan toepassen in diverse provincies.
Bouwer: ‘We verwachten 10 procent
meer opbrengst te behalen in vergelijking met systemen op het land door de
schittering en de koeling van het water.’
Symen Jellema van Powerfield werkt
samen met de Universiteit van Wageningen om onderzoek te doen naar meervoudig ruimtegebruik bij zonneparken.
14
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Grootschalige zonneparken in Nederland:
veel subsidie, weinig resultaat

Doorzetters gezocht

Eerst zien en dan geloven. Die uitspraak is goed
toepasbaar op de markt van grootschalige zonneparken.
Deze markt staat in Nederland nog in de kinderschoenen.
Maar het aantal toetreders en de verleende subsidiegelden zijn sinds 2014 fors toegenomen. Wat zijn de
kritische succesfactoren binnen deze tak van sport?
Is er een gouden formule? Solar Magazine-redacteur
Wessel Simons spreekt met 4 projectontwikkelaars:
Hans Hoven van Solarpark Zeeland, Eric van der Gun
van Solar Energy Works, Symen Jellema van
Powerfield en Sytse Bouwer van Herbo GroenLeven.

Eric van der Gun van Solar Energy
Works zou graag experimenteren met
concentrated pv (CPV) en andere technieken om de kosten per kilowattuur
te verlagen. ‘Maar de SDE+-subsidie
is begrensd tot 950 kilowattuur per
kilowattpiek. Opbrengsten daarboven
krijgen geen subsidievergoeding.’
Subsidie
Het woord is gevallen: subsidie.
Iedereen is het erover eens: subsidie
is een must, anders red je het niet.
Gemakshalve beschouwt de redactie
alle grondgebonden projecten boven
de 10 megawattpiek als ‘grootschalig’.
In 2016 verstrekte de Rijksoverheid 424
miljoen euro subsidie aan 13 grondge-

bonden projecten die elk qua capaciteit
groter zijn dan 10 megawattpiek. Van
de subsidieronde uit 2014 staat volgens
de meest recente overheidsgegevens
nog 59 miljoen euro aan ongebruikte
subsidie open van 3 projecten groter
dan 10 megawattiek. Zoals gezegd is –
uitgaande van een ondergrens van 10
megawattpiek – enkel Sunport Delfzijl
gerealiseerd uit 2014. Wel zijn ‘kleinere’
parken als Ameland (red. 6 megawattpiek) en Solar XXL op het TT-circuit
(5,5 megawattpiek) in Assen gebouwd
met subsidie uit 2014.
Mét subsidie is het loskrijgen van financiering of het vinden van een financier
prioriteit nummer één. Of zoals Van
der Gun zegt: ‘Circa 40 procent van je

totaalkosten zijn financieringslasten.
Alleen met een bewezen “trackrecord”
kom je bij een financier binnen.’
Reputatie
Een trackrecord of een betrouwbare
reputatie is in veel gevallen problematisch omdat er uit toegekende
subsidies nog geen projecten zijn
gerealiseerd door diverse partijen. Een
langdurig partnerschap aangaan met
een EPC-partij of een zonnepanelenfabrikant lijkt de oplossing. Elke projectontwikkelaar kiest daarbij zijn eigen
strategie. Hoven opereert meer in het
voortraject en verkoopt het project
door zodra alles geregeld is. Powerfield werkt naar eigen zeggen met

diverse partners samen die men niet bij
naam en toenaam wil noemen.
Solar Energy Works werkt nauw samen
met zonnepanelenfabrikanten als First
Solar en Hanergy voor de realisatie van
hun parken. GroenLeven ontwikkelt,
bouwt en financiert als enige partij zijn
eigen projecten.
Eigenaarschap
Opvallend is dat zowel Powerfield als
GroenLeven (mede-)eigenaar blijven na
oplevering. Jellema: ‘Er is veel vraag
naar projecten. Een deel van onze
projecten willen we verkopen, sommige
ook omdat deze te groot zijn om zelf
te realiseren, een ander deel van de
projecten houden we of we blijven er bij

betrokken als aandeelhouder.’
GroenLeven houdt naar het model van
Raedthuys de parken in eigendom en
gaat energie leveren aan het bedrijfsleven rondom een zonnepark. Ook naar
de toekomst toe zijn er verschillen.
Waar Hoven zijn kaarten op de borst
houdt wat betreft de locaties hij op het
oog heeft, hebben andere partijen minder moeite om hun ambities kenbaar te
maken. Jellema: ‘Wij willen de komende
jaren 2 gigawattpiek aan vermogen
gaan realiseren. Zo moet een 0,5 gigawattpiek aan capaciteit verrijzen op een
580-hectare groot perceel in de Drentse
Veenkoloniën.’ De plannen zijn nog aan
veel onzekerheden onderhevig, maar
Jellema is positief. ‘We verwachten u
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minder aanvragen voor biomassa - en
windenergieprojecten. Ook zijn er kansen om projecten uit te werken waarvan de kostprijs per wattpiek voorheen
te hoog was door bijvoorbeeld een te
dure netaansluiting.’

Installeer u zonnepanelen, airconditioning of lichtreclame op platte daken? Dan bent u wellicht ook op
zoek geweest naar de échte oplossing voor het aanleggen van bekabeling op daken! Duurzaam conform
NEN1010:2015.

Gulzigheid
De gulzigheid waarmee sommige
projectontwikkelaars bestormen, is
anderen juist een doorn in het oog, zo
leert deze rondvraag. Een veelgehoorde
klacht is dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) meer eisen
moet stellen aan de subsidieaanvrager.
Van der Gun geeft een voorzet: ‘Er moet
kritischer naar de gunning gekeken
worden. RVO.nl moet van elke aanvrager van een grootschalig project de

garantie vragen dat het project binnen 3
jaar wordt gerealiseerd. Anders volgt er
een tegenmaatregel.’
Van der Gun vindt het ‘schrijnend’ dat
er veel locaties bezet worden gehouden, zonder tot ontwikkeling te komen.
Een oorzaak is dat sommige projectontwikkelaars te hoge pachtbedragen
bieden aan gemeenten. Ga je te hoog,
dan is je businesscase lastig rond te rekenen voor het verkrijgen van subsidie.
Wij krijgen soms nul op het rekest als
iemand anders te hoge pacht biedt.’
‘Werkelijk geleverd? Niets!’
Bouwer herkent het beeld: ‘Allereerst
wordt er veel geroepen in deze markt.
Maar ik zet altijd een stip op de horizon: wat heeft diegene nu werkelijk

Sets op basis van één artikelnummer verkrijgbaar bij reguliere elektrotechnische groothandel. Vlakke
bodemplaat onder de daksteun ter voorkoming bitumenschade. Nu ook verkrijgbaar: RoofSupport Black!
Voorziet in hoge corrosie bestendigheid door zelfherstellende zwarte coating.
Zie voor meer informatie RoofSupport.nl

Voor Informatie bel Conduct! 0180-531120
of mail: roofsupport@conduct.nl
powered by

technical solutions

Stockholm 31, 2993 LM Barendrecht
T 0180 - 53 11 20 I www.roofsupport.nl
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Bezoek ons op stand C3, 22-23 maart 2017, Expo Haarlemmermeer

#4 Solarpark Groenehoek, gemeente Haarlemmermeer
Ontwikkelaar: Solar Energy Works
Capaciteit: 15 megawattpiek
Investering: onbekend, koper gevonden
SDE+-subsidie: 14,3 miljoen euro
Verwachte oplevering: 2017
Gerealiseerde projecten tot nu toe: 0
Openstaande projecten SDE+ 2014: 1
Openstaande projecten SDE+ 2016: 3
Projecten in de pijplijn: 70 megawattpiek
Doel: Solar Energy Works wil dit jaar 4 projecten realiseren.

#1 Solar Park Scaldia, gemeente Vlissingen
Betrokken partijen: projectontwikkelaar Hans Hoven van
Solarpark Zeeland, exploitant IB Vogt uit Berlijn. IB Vogt
heeft in het Verenigd Koninkrijk naar eigen zeggen 43 zonneparken
ontwikkeld met een capaciteit van ruim 430 megawattpiek.
Capaciteit: 50 megawattpiek
Investering: 40 miljoen euro
SDE+-subsidie: 58 miljoen euro
Vertragende factor: Europese aanbesteding netwerkaansluiting
Verwachte oplevering: begin 2018
Gerealiseerde projecten: 1, Sunport Delfzijl
Projecten in de pijplijn: 0

geleverd? Niets! Maar doordat men de
beloftes niet nakomt of achteraf afspraken aanpast, wordt de markt verstoord.
In het verleden waren we in een ver
stadium met een gemeente, toen er
een andere partij met een ander plan
doorheen denderde. Maar sindsdien is
er niets meer gebeurd.’
Jellema: ‘Wij zien dat veel tenderprojecten van gemeenten stranden.
Gemeenten bieden gronden aan en ze
verwachten de hoofdprijs. Vervolgens
ontvangen zij ook de hoofdprijs met
daarbij allerlei beloftes. Wij denken
dat veel van deze projecten uiteindelijk
nooit van de grond komen en partijen
opnieuw in gesprek moeten. Dan haalt
de gemeente haar ambities niet en staat
ze uiteindelijk met lege handen.’

#2 Herbo GroenLeven/Zonneparken Nederland, in diverse provincies
Ontwikkelaar: Herbo GroenLeven, Heerenveen
Investering: 150 miljoen euro
Capaciteit: 150 megawattpiek verdeeld over 4 projecten: Steenwijk (51,3 megawattpiek),
Oudeschoot (51,3 megawattpiek), Tynaarlo (32,06 megawattpiek) en Oosterwolde (19,24
megawattpiek).
SDE+-subsidie: 164,4 miljoen euro: respectievelijk 54,8 miljoen euro, 54,8 miljoen euro,
34,3 miljoen euro en 20,5 miljoen euro.
Verwachte oplevering eerste project: start bouw eind 2017, begin 2018
Gerealiseerde projecten: 15 megawattpiek aan dakgebonden en 20 megawattpiek
aan grondgebonden capaciteit.
Openstaande projecten SDE+ 2014: 8
Openstaande projecten SDE+ 2016: 5
Doel: GroenLeven wil in 2017 75 megawattpiek realiseren, te weten 30 megawattpiek
in Friesland, 12 megawattpiek in Emmeloord, 12 megawattpiek in Middelburg,
5 megawattpiek in Woltjerspoor en 15 megawattpiek op daken.

#3 Solarpark Midden-Groningen, gemeente Hoogezand-Sappemeer
Ontwikkelaar: Powerfield
Investering: onbekend
Capaciteit: 103 megawattpiek
SDE+-subsidie: 101 miljoen euro (10,4 cent per kilowattuur)
Gerealiseerde projecten: 0
Vertragende factor: netwerkaansluiting met Tennet (kosten circa 6 miljoen euro)
Oplevering: eind 2018
Openstaande projecten SDE+ 2016: 2
Projecten in pijplijn: tussen de 1,5 en 2 gigawattpiek verdeeld over circa 15 tot
20 projecten, waaronder 0,5 gigawattpiek in de Drentse Veenkoloniën.
Doel: eind dit jaar wil Powerfield circa 3 projecten realiseren,
waaronder Pekela en Veendam.

Krannich Solar B.V. _ T: 030 245 1693 _ info@nl.krannich-solar.com _ www.krannich-solar.com
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Realisatiegraad SDE+ moet omhoog: ‘Borgstelling van 10 procent projectwaarde’

Recordvolume pv beschikt: Efteling,
ziekenhuizen en gemeenten kiezen voor de zon

Tal van grote pv-fabrikanten hebben als
direct gevolg van de subsidietoekenning
de Nederlandse pv-markt ongetwijfeld
nog hoger op hun prioriteitenlijstje gezet.
Ook zij zullen handenwrijvend gezien hebben hoe de Nederlandse zonnepanelenmarkt opnieuw naar ongekende hoogte
wordt geduwd.

Nadat Nederland in 2014 in één klap op de pv-wereldkaart werd gezet met
het toekennen van 882,6 megawattpiek aan zonnestroomsystemen binnen de
SDE+-regeling, is dit record al weer gesneuveld. In januari werd er door de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voor 2.047 projecten groen
licht gegeven; goed voor een vermogen van 971 megawattpiek. De grootste
uitdaging? Naar een hogere realisatiegraad…

HD-Wave

Een nieuwe generatie SolarEdge
omvormers, geoptimaliseerd
met HD-Wave technologie

Zeer hoge betrouwbaarheid

Lichtgewicht (< 9,5 kg)
en compact
Ongekend hoog
rendement van max. 99,2%
Overdimensionering tot
maar liefst 155% mogelijk
Eenvoudige installatie

www.natec.nl
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UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Controle aan de poort
Ook de Nederlandse projectontwikkelaars en zonne-energiebedrijven lopen
over van enthousiasme. Naast spekkopers GroenLeven en Powerfield, gooide
ook Zon Exploitatie Nederland hoge
ogen. Zonne-energieondernemer Michel
Peek zag met zijn bedrijf 35 aanvragen
voor een totaalvermogen van 66,3 megawattpiek gehonoreerd. Peek wil zoals
bekend met zijn bedrijf ‘in de anonimiteit
blijven totdat er daadwerkelijk projecten
gerealiseerd zijn’. Een andere zonneenergieondernemer die anoniem wenst te
blijven laat weten voor zo’n 30 projecten
ruim 15 megawattpiek aan beschikkingen te hebben ontvangen. Hij vertelt te
verwachten ‘dit jaar 50 procent van de
projecten te realiseren’. Dat is een fors
hoger realisatiepercentage dan er tot op
heden is voor subsidies uit het kalenderjaar 2014. Uit dat jaar is inmiddels 16 procent van de beschikkingen – goed voor
137 megawattpiek – vervallen. In totaal
werd er destijds 882,6 megawattpiek aan
beschikkingen afgegeven, maar is er pas
21 megawattpiek gerealiseerd.
Dezelfde ondernemer weet daarvoor wel
een oplossing: ‘Voor een verhoging van
de realisatiegraad is een hele reeks maat-

regelen nodig; van betere controle aan de
poort tot en met meer flexibiliteit met de
toegekende subsidies.’
Doorverkopen
‘Het belangrijkste wat er zou moeten
gebeuren is een borgstelling bij de aanvraag’, stelt Frank Heijckmann van KiesZon. Zijn bedrijf leverde recentelijk onder
meer een 14.000 zonnepanelen tellend
pv-systeem bij supermarktketen Jumbo
op. ‘Als er bijvoorbeeld een borgstelling
van 10 procent van de projectwaarde op
voorhand moet worden overgemaakt,
vindt er direct een natuurlijke schifting
plaats. Die borgstelling kan direct na
ingebruikname weer retour gestuurd
worden. Mocht een project niet doorgaan
– om welke reden dan ook – dan is de investeerder of dakeigenaar het geld kwijt.
Dat geld wordt opgeteld bij de volgende
SDE+-ronde. Daarmee wordt de kans op
uitvoering aanzienlijk groter en houden
we onszelf niet voor de gek. Als er dan 2
miljard euro wordt toegekend, dan weten
de politiek en de maatschappij vrij zeker
dat dit geld ook wordt uitgegeven aan
projecten waarvoor het bedoeld is en niet
ergens op de plank blijft liggen.’
Volgens Heijckmann zou het ook een
positief bijeffect hebben: de kans op
speculatie van subsidies wordt kleiner.
‘Er is nu een aantal partijen die vooral
bij gemeenten grondposities verwerven. Zij ontvangen SDE+-aanvragen
en verdienen vervolgens geld aan het
doorverkopen, veelal aan buitenlandse
partijen. Ik heb hier niet specifiek een
mening over, maar ik vraag me wel af
of dit wenselijk is. Indien er een borg
betaald zou moeten worden, wordt het
aanzienlijk lastiger om te speculeren en
worden partijen die het project uiteindelijk ontwikkelen eerder in het proces
betrokken. Daarmee weten gemeenten
waar ze aan toe zijn. Te veel gemeenten worden naar ons gevoel gefopt
zonder dat ze het in de gaten hebben.’
Welke gemeenten gooiden eigenlijk hoge
ogen tijdens de meeste recente SDE+ronde? In Amsterdam (91 stuks), Rotterdam (54 stuks) en Den Haag (33 stuks)
werden de meeste succesvolle aanvragen
gedaan, maar in Sappemeer (103 megawattpiek), Vlissingen (57,76 megawattpiek)
en Steenwijk (52,07 megawattpiek) is het
meeste vermogen beschikt. Het zijn dan
juist ook deze gemeenten die grootschalige zonneparken hopen te verwelkomen.
Sappemeer spant de kroon met een ge-

wenst zonnepark van 103 megawattpiek
(red. zie ook het artikel op pagina 14).
Een opvallende rol is in de 2e ronde
SDE+-2016 ook weggelegd voor een
andere groep (semi-)overheidsinstellingen; de Nederlandse onderwijs- en
zorginstellingen. Een groot aantal van
hen heeft subsidie weten te verkrijgen. Allereerst zijn er de ziekenhuizen.
De hospitalen in Den Bosch (0,68
megawattpiek), Dirksland (0,04 megawattpiek), Nijmegen (0,87 megawattpiek), het Sint Antonius Ziekenhuis
in Utrecht en Nieuwegein (1,93 megawattpiek) en Drachten (2,75 megawattpiek) krijgen alle zonnepanelen.
Onder de onderwijsinstellingen gooit
VO Haaglanden hoge ogen. De stichting
VO Haaglanden is een samenwerkingsstichting van openbaar en algemeen bijzonder voortgezet onderwijs in de regio
Haaglanden en gaat 20 gebouwen met
SDE+-subsidie van 5,78 megawattpiek
zonnepanelen voorzien.
Paleis der fantasie
Een laatste partij die niet ongenoemd
mag blijven is Nederlands bekendste en
grootste attractiepark: De Efteling. In de
wereld van Holle Bolle Gijs en Pardoes
wordt momenteel hard gebouwd aan
een nieuwe overdekte familie-attractie:
Symbolica. Volgens de Efteling wordt het
‘wonderlijke paleis waarin niets is wat het
lijkt’ komende zomer geopend. Bezoekers worden meegevoerd door geheime
gangen en koninklijke vertrekken, ‘waarbij
ze van de ene verbazing in de andere
vallen’. Op het dak van het paleis der
fantasie komt een gethematiseerde tuin
waarin in totaal circa 800 zonnepanelen
zijn verwerkt om duurzame energie mee
op te wekken.
2.047 projecten goed
voor 971 megawattpiek
De SDE+-projecten uit de 2e
SDE+-ronde van 2016 zijn in de
volgende grootteklassen te verdelen:
•
•
•
•
•
•
•

0-0,5 megawattpiek: 1.863 projecten
0,5-1 megawattpiek: 73 projecten
1-2,5 megawattpiek: 69 projecten
2,5-5 megawattpiek: 24 projecten
5-10 megawattpiek: 6 projecten
10-50 megawattpiek: 8 projecten
50+ megawattpiek: 4 projecten
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Rijksoverheid subsidieert nieuwe
reeks solar innovatieprojecten

REVOLUTIONAIRE LANCERING
CLICKFIT EVO

Drijvende zonnepanelen
IJsselmeer, ultradunne
zonnecollectoren en nieuwe
zonnecelconcepten
De Topsector Energie heeft eind 2017 een omvangrijke reeks innovatieprojecten rond zonneenergietechnologie gehonoreerd. De onderwerpen van de nieuwe projecten zijn divers; van een
nieuw type zonnecel tot drijvende zonnepanelensystemen voor ‘wilde wateren’, zonnepanelen
onder handen genomen door befaamde Nederlandse ontwerpers en een ultradunne zonnecollector. De redactie van Solar Magazine neemt de nieuwe projecten onder de loep.

MELD JE NU AAN OP WWW.CLICKFIT-EVO.COM
Solar Solutions International 22-23 maart Expo Haarlemmermeer Stand C2

De snélste en sterkste klik met alle pannendaken
Ons nieuwe ultrasterke montagesysteem bestaat uit 4 standaard
componenten, waarmee u alle gangbare zonnepanelen op elk pannendak kunt
monteren!

25 JAAR

Tot 40% snellere installatie

Lichter en sterker

Altijd de juiste maatvoering

Tot 25 jaar garantie

www.clickfit-evo.com

In programmalijn 1 ‘Zonnestroomtechnologie (PV)’ zijn 9 projecten gehonoreerd.
In de tweede programmalijn, ‘Warmte
en koude installaties’, heeft 1 van de
4 goedgekeurde projecten betrekking
op zonne-energie. Bij de programmalijn ‘Multifunctionele bouwdelen’ zijn
eveneens diverse projecten gerelateerd
aan zonne-energie. In de laatste 2
programmalijnen ‘Flexibele energieinfrastructuur’ en ‘Energieregelsystemen
en –diensten’ zijn geen dedicated zonneenergieprojecten gehonoreerd.
MIRACLE
Material Independent Rear pAssivating Contact soLar cEll (MIRACLE)
richt zich op de ontwikkeling van een
hoogefficiënte en stabiele zonnecel.
De projectpartners streven naar een
celefficiëntie van 23 procent; gebaseerd
op het kristallijn siliciumceltype p+. De
zonnecellen zullen gemaakt worden
met nieuwe productiemachines van het
Vaassense bedrijf Tempress Systems.
De onderneming werkt hiertoe samen
met ECN, TU/e en Universiteit Twente.
Eindresultaat is het vaststellen van de

architectuur en het proces om tot de
Miracle-zonnecel te komen.
FrontCIGS
Re-designing front window in flexible
CIGS modules for cost-effective moisture protection (FrontCIGS) is het project
waarbinnen naar een kostprijsverlaging
voor de frontsheet van dunne filmzonnepanelen wordt gestreefd. TNO wil samen
met Meyer Burger Netherlands en de
Zwitserse bedrijven Empa en Flisom de
kosten van de frontsheet met maar liefst
50 procent verlagen.
Subsol
Submerged solar (Subsol) is een project dat een drijvend pv-systeem voor
‘wilde wateren’ zoals het IJsselmeer
wil ontwikkelen. Penvoerder Sunfloat
werkt in het project samen met ECN,
Marin, Profiel Techniek Zelhem, Hanzehogeschool Groningen, Entrance,
DSM, Tempress Systems , Femtogrid
Energy Solutions, Direct Current en
Wavin. Sunfloat heeft eerder al drijvende pv-systemen voor afgesloten
watergebieden ontwikkeld. Het nieuwe

systeem moet dus tegen hogere golven
kunnen. Eindresultaat van het project
is een prototype van 30 kilowattpiek en
het ontwerp voor een zonnepark van 2
megawattpiek op wild water.
HIPER
HIPER, oftewel High-Efficiency Si
Perovskite Tandem Solar Cells, richt zich
op de combinatie van geavanceerde
kristallijn silicumzonnecellen met perovskietzonnecellen. Dit moet leiden tot een
tandemceltechnologie met een efficiency
van 28 procent en op moduleniveau 25
procent. Penvoerder ECN werkt in het
project samen met Tempress Systems,
TNO en TU/e.
PEARL TF PV
PEARL TF PV – voluit Performance
and Electroluminescence Analysis on
Reliability and Lifetime of Thin-Film Photovoltaics – is een project onder leiding
van TNO. Hoofddoel van het project is
het verlagen van de kosten van zonneparken met dunne filmzonnepanelen.
Hiertoe wordt onder meer gepoogd om
de faalmechanismen van dunne u
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Voor een Enphase installateur
ziet de toekomst er zonnig uit.

LEDSS
Binnen LEDSS, dat staat voor Full scale
LED based solar simulator for PV module
testing, wordt een solar simulator op
basis van led-technologie ontwikkeld.
Deze simulator moet voor pv-fabrikanten
tot forse besparingen van de testkosten
leiden. Eindresultaat is een prototype
van de simulator. Eternal Sun voert het
LEDSS-project samen ECN en Lumileds
Netherlands uit.
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Waarom hebben Enphase installateurs zoveel vertrouwen in de toekomst? Zij hebben gekozen voor de future proof
systemen van Enphase Energy. Daarmee zijn onze installateurs uiterst onderscheidend en profiteren zij van aantrekkelijke
voordelen. Enphase systemen zijn schaalbaar en makkelijk uit te breiden. Tevens eenvoudig op afstand te beheren dankzij onze cloud verbonden Enlighten software. Nog meer argumenten? Enphase installateurs bieden hun klanten een
ongekend rendement dankzij onze robuuste micro omvormer technologie. Wilt u als installateur een zonnige toekomst?
Bel 020-241 0598 of kijk op www.enphase.com/nl

filmzonnepanelen vast te stellen en te
voorspellen. TNO’s partners in het project
zijn TU Delft, Solar Tester, Straightforward, KiesZon,EigenEnergie.net en diverse internationale onderzoeksinstellingen.
Dit Nederlandse project sluit namelijk aan
op een Europees innovatieproject waar
meerdere typen dunne filmzonnepanelen
(red. CIGS, CdTe en CZTS) worden onderzocht. Eindresultaat is onder meer een
op imaging gebaseerd systeem dat van
zonneparken de kwaliteit van de geïnstalleerde zonnepanelen kan vaststellen.

PVISION
Solar Monkey gaat in het project PhotovoltaIc Systems Installation OptimizatioN
(PVISION) werken aan innovatieve software die volledig geautomatiseerd voor
ieder gebouw het optimale pv-systeem
kan ontwerpen. Dit gaat het samen met
Readaar, TU Delft en Universiteit Utrecht
doen. Het eindresultaat van het project is
marktrijpe software die installatiebedrijven kunnen gebruiken om voor potentiële klanten niet alleen volledig automatisch een pv-systeem te laten ontwerpen,
maar ook de opbrengst uit te rekenen en
de opbrengst te maximaliseren.
RADAR
Het RADAR-project richt zich onder
leiding van TU/e op de doorontwikkeling van kristallijn siliciumzonnecellen. tRansparent pAssivating contact
Design for Advanced solaR cells is de
volledige projecttitel. Andere partners
zijn TU Delft, ECN, Solmates, Levitech,
Delft Spectral Technologies en AMOLF.
Beoogd eindresultaat zijn nieuwe
industrieel levensvatbare transparante
contactmaterialen voor de passivatie van
zonnecellen met een hoog rendement, te
weten meer dan 24 procent efficiency.
PVT inSHaPe
Binnen PVT inSHaPe, dat staat voor PVT
integrated Solar Heat Pump systems,
worden de onbenutte marktkansen voor

pvt-warmtepompsystemen in de renovatie- en nieuwbouwmarkt voor energiezuinige woningen geadresseerd. Het
doel van het project is het ontwerpen,
realiseren en valideren van een aantal
pvt-warmtepompconcepten zonder bodembron. Resultaten van het project zijn
onder meer de optimalisatie van 3 pvtcollectoren en 3 pilotprojecten om de
energieprestaties, de betrouwbaarheid,
het installatie- en gebruiksgemak en een
gezonde businesscase te demonstreren
voor ruimteverwarming en warmwatervoorziening van Nederlandse huishoudens. Penvoerder TNO werkt hiertoe
samen met Dimark Solar, Solartech
International, Exasun, NRGTEQ Support,
RE-Source Renewable Energy, Conico
Valves, TU/e en W/E Adviseurs.
Dutch Solar Design
Penvoerder ECN gaat in Dutch Solar
Design samenwerken met Van Berkel
en Bos U.N. Studio, Design Innovation
Group (DIG), TS Visuals, Aldowa en de
Hogeschool van Amsterdam. Doel is het
ontwikkelen van een DSD-pv-gevelelement dat kosteneffectief zonnestroom
produceert en zich flexibel aanpast aan
ontwerp, gebruikerswensen en ruimtelijke context. Het eindresultaat wordt gevormd door gevelmodules in elk gewenst
design en formaat en een catalogus met
een serie kosteneffectieve ontwerpen.
Bovendien zal er inzicht zijn in marktbehoeften bij eindgebruikers waar het gaat
om esthetiek, gebruik en installatie van
de DSD-pv-gevelelementen.
Building STeP
Building Integrated Solar Thermal and PV
(Building STeP) moet leiden tot een gebouwgeïntegreerd multifunctioneel dak,
waarin generieke dunnere hoog efficiënte
zonthermische collectoren op pv-formaat,
pv-panelen en dakramen geïntegreerd
zijn. De focus ligt op de zonthermische
collectoren, omdat deze momenteel het
knelpunt vormen. Penvoerder HRSolar
werkt hiertoe samen met TNO, SCX Solar
en TU/e. Het project zorgt voor verschillende prototypes van de generieke high
performance thermische collectoren op
pv-formaat. Deze zijn geschikt voor implementatie in verschillende bipv-daken.
BICPV
SolarSwing Energy heeft in een voorgaand topsectorenproject het eerste
werkend prototype van zijn building integrated concentrated pv (BICPV-)systeem

ontwikkeld, de Lumiduct. Met de Lumiduct kunnen glazen gevels gerealiseerd
worden die meer energie opwekken dan
normale zonnepanelen terwijl ook het
binnenklimaat sterk verbeterd wordt.
Om toepassing in gebouwen mogelijk
te maken wordt in het nieuwe project
de Lumiduct-gevel doorontwikkeld. Het
project moet leiden tot een marktrijp
BICPV-product, inclusief gevelsysteem
en aansluiting op de gebouwinstallaties.
SolarSwing Energy doet dit in samenwerking met Vision 4 Energy, Kloeckner
Metals ODS Nederland, Femtogrid
Energy Solutions, Radboud Universiteit
Nijmegen, TU/e en bouwbedrijf Pellikaan.
PV4ROADS
Het doel van PV4ROADS is een modulair, elektriciteitsproducerend pv-wegdeksysteem ontwikkelen. Dit moet voor
meerdere typen wegen grootschalig en
kostenefficiënt toepasbaar en exploiteerbaar zijn. Het wegdeksysteem bestaat
uit één basisontwerp dat door middel
van aanpassingen aan de componenten
in het productieproces geschikt kan worden gemaakt voor verschillende wegtypen. Naast een gevalideerd ontwerp en
prototypen wordt aan het einde van het
project een exploitatiemodel opgeleverd
waarin de taken, verantwoordelijkheden
en financiële stromen tussen stakeholders wordt beschreven. TNO werkt in het
project samen met ECN, Ooms Civiel,
VLAQ Infra & Industrie, EVConsult, Liander, Kameleon Solar en Heliox.
FITS4E
Façade panels with an invisible thermal
solar collector for energy (FITS4E) is
een vervolgproject. In FITS is sinds
oktober 2014 namelijk door EmergoHout, AkzoNobel en TNO een façade
ontwikkeld die zonne-energie oogst.
Dit gebeurt middels een onzichtbare
thermische zonnecollector. In het
nieuwe project wordt de technologie
gedemonstreerd en gedurende een vol
kalenderjaar getest op de testfaciliteit
SolarBEAT van SEAC. Naast SEAC
zijn hiertoe ook de gemeente Almere,
Amsterdam en Eindhoven toegetreden.
Deze 3 gemeenten zullen eveneens een
pilot uitvoeren. Andere nieuwe partners zijn Stichting Woonbedrijf sws.
hhvl, Janssen de Jong Bouw Hengelo,
installatiebureau AL van Wijlen en Pilkington Benelux.
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Kamp ontvangt voorstellen voor nationale solar onderzoeksfaciliteiten:

‘Toekomst dunne film-pv in integratie
in glas, metaal en kunststoffen’
De Nederlandse zonne-energiesector stuurde minister
Kamp recentelijk 3 voorstellen voor nationale zonne-energieonderzoeksfaciliteiten. Dit in het kader van zijn uitvraag bij
instellingen voor Toegepast Onderzoek (TO2). De redactie van
Solar Magazine spreekt met Solliance-directeur Huib van
den Heuvel over de achtergrond van de aanvragen.
De TO2-instellingen hebben Kamp
aangegeven welke faciliteiten zij nodig
denken te hebben voor de periode
2017-2021. De minister stelt extra financieringsmiddelen beschikbaar om zo
een bijdrage te leveren aan de kabinetsdoelstelling om 2,5 procent van het
bruto binnenlands product (BBP) aan
R&D te besteden.
Nieuwe roadmap
De minister ontving 3 zonne-energievoorstellen van het Netherlands Facility
for Solar energy research (NeFaSol)
voor kristallijn silicium-pv, van het
Chemical energy storage and conversion lab voor energieopslag van zonnestroom en van Solliance voor dunne
film-pv. NeFaSol en Solliance slaan
volgens Van den Heuvel in de komende
periode de handen ineen om hun aanvragen te bundelen en zo een krachtig
geluid vanuit de zonne-energiesector
te laten horen. ‘Wij zullen ons richting
de minister, maar ook richting NWO die
een call van 100 miljoen euro uitschrijft,
presenteren als een zonne-energiecluster met 300 onderzoekers. Het is
onze ambitie om voor het einde van het
kalenderjaar een eenduidige roadmap te
hebben met aandacht voor kristallijn silicium, dunne film en tandemtechnologie.’
Glas, metaal en kunststof met pv
Voor Solliance blijft het in de komende
jaren volgens Van den Heuvel ook
denkbaar om bij de Europese Unie en
de provincie Noord-Brabant financiering
veilig te stellen. ‘In het geval van financiering vanuit de provincie denk ik dan aan
praktijkprojecten zoals de toepassing van
dunne film-pv in infrastructuur en gebou-

wen. Voorbeelden zijn de SolaRoad en
gevel- en dakintegratie in woningen in het
kader van de Stroomversnelling Brabant.’
‘Het is onze plicht voortdurend te sturen
op dergelijke maatschappelijke relevantie’, is Van den Heuvel van mening.
‘Momenteel halen wij een kwart van onze
inkomsten uit industriële bijdragen. Dit
moet groeien naar 40 tot 50 procent. De
financiering komt daarbij deels van zonnepaneelfabrikanten en toeleveranciers
zoals machinebouwers. Onze aantrekkingskracht op materiaalleveranciers
wordt momenteel steeds groter, omdat
we ons meer gaan richten op de integratie van pv-halffabricaten. Het gaat bijvoorbeeld om leveranciers van glas, metaal,
kunststoffen en isolatiematerialen die hun
producten willen opwaarderen door de
integratie van zonne-energie. Dáár zit de
toekomst van dunne film-pv.’
Lokaal produceren
‘Onze visie is dat je moet differentiëren’,
vervolgt Van den Heuvel. ‘Als je met
dunne film een zelfde eindproduct blijft
maken als met kristallijn silicium, dan ga
je het op prijs afleggen. Je hebt immers

niet dezelfde schaalgrootte. Om die
reden zetten wij in op dunne filmfolies.
Samen met pv-fabrikant Hanergy hebben wij de afgelopen periode hierin fors
in geïnvesteerd. Zij beschikken via MiaSolé en Global Solar over fantastische
CIS-folies. Dit is een halffabricaat dat
in tal van producten geïntegreerd kan
worden. Bovendien is het toepasbaar als
een lichtgewicht pv-module op daken
die nauwelijks belast mogen worden. Het
mooie van dit product is dat het steeds
goedkoper wordt. Alleen afgelopen jaar
heeft opschaling bij MiaSolé de kostprijs
al doen dalen halveren naar een niveau
net boven de 1 dollar per wattpiek. En
dat terwijl de jaarlijkse productiecapaciteit “pas” 100 megawattpiek is. De
kostprijs gaat dus snel de goede kant
op. Bovendien verbetert het rendement
alsmaar en kennen deze folies inmiddels
15 tot 17 procent celefficiency. Wij hebben het Global Solar product overigens
al succesvol toegepast in een stuk SolaRoad in Krommenie.’
Volgens Van den Heuvel is dunne film-pv
dus al lang niet meer ‘een minderwaardig product met 10 procent rendement’
zoals het nog door velen gezien wordt.
‘Tel daarbij op dat een dunne filmfolie veel lagere integratiekosten heeft
dan kristallijn siliciumproducten en het
moge duidelijk zijn dat de potentie voor
integratie in de gebouwde omgeving en
infrastructuur gigantisch is. Een groot
voordeel van dunne film ten opzichte van
kristallijn silicium is de robuustheid. Bij
kristallijn silicium-pv ligt altijd het gevaar
van microcracks op de loer. Dat haalt de
prestaties van zonnecellen fors onderuit.
Wij ontwikkelen momenteel processen,
zoals bijvoorbeeld een spuitgietproces,
waarbij dunne filmzonnecellen in tal van
materialen geïntegreerd worden. Wij
voorzien dat dunne film-pv de robuustheid heeft om grootschalig in fabrieken
“prefab” geïntegreerd te kunnen worden
in bouwmaterialen. Mijns inziens gaat
deze integratie in eindproducten er
voor zorgen dat de productie in Europa
terugkomt. Voor maatwerk is het immers
logisch om lokaal te produceren.’
SOLAR MAGAZINE | maart 2017

25
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‘Normen duurzaam bouwen
steeds belangrijker, aandeel
zonne-energie groeit mee’
Pv, thermal, heat en storage. Het is dit jaar de ondertitel van
de vakbeurs Solar Solutions. Volgens Rolf Heynen van beursorganisator Good! een logische keuze: ‘Want ondanks dat
zonnepanelen voor consumenten en ook voor veel bedrijven
de komende jaren de eerste stap vormen in de energietransitie, is er meer nodig om tot energieneutrale woningen en
gebouwen te komen.’
Zonnestroom, met de pv-groothandels
als grootste groep standhouders, vormt
nog altijd het kloppend hart van de
vakbeurs Solar Solutions die op 22 en 23
maart 2017 wederom plaatsvindt in Expo
Haarlemmermeer te Vijfhuizen.
Stabiele groei
Heynen constateert dat Nederland – en
daarmee ook de vakbeurs Solar Solutions – als zonne-energienatie definitief
op de wereldkaart staat. ‘Met de recente
recordhoeveelheid beschikkingen via de
SDE+-regeling en het recordjaar 2016 in
het achterhoofd, wil iedere internationale
pv-fabrikant een graantje meepikken van
de Nederlandse markt’, stelt Heynen. ‘Wij
zien dat op de beursvloer terug met een
recordaantal exposanten. De Nederlandse zonnepanelenmarkt heeft in 2016
wederom bewezen dat pv in ons land een
stabiele groei doormaakt. Waar andere
landen in het recente verleden hoge
pieken en dalen kenden door wisselend
subsidiebeleid, is Nederland het Europese schoolvoorbeeld. Natuurlijk kent ook
de Nederlandse markt uitdagingen zoals
het verhogen van de realisatiegraad van
SDE+-projecten. Dat zijn dan ook onderwerpen die in het inhoudelijke workshopprogramma van Solar Solutions dit jaar
uitgebreid aan bod komen.’

maar hun totale energiehuishouding te
verduurzamen. ‘De normen voor duurzaam bouwen worden steeds strenger.
Tel daarbij op dat minister Kamp inzet op
een gasloze toekomst en het is al snel
duidelijk dat op huishoudelijk niveau het
enkel en alleen aanschaffen van zonnepanelen niet genoeg is. Om het volledige
energieverbruik duurzaam op te wekken
zullen huishoudens ook moeten besparen
door het nemen van isolatiemaatregelen

en het gebruiken van warmtepompen.
Er zijn al diverse zonne-energiebedrijven
die deze combinatie maken. Toch is er
nog een behoorlijke weg te gaan alvorens
de cirkel van zonnestroom, zonnewarmte,
warmtepompen en energieopslag rond is
gemaakt. Met Solar Solutions willen wij
daar een actieve bijdrage aan leveren.’
3 workshoppleinen
Om die reden kent de vakbeurs volgens
Heynen dit jaar voor het eerst 3 verschillende workshoppleinen. ‘Natuurlijk
is er een programmalijn die volledig
gewijd wordt aan zonnestroom’, duidt
Heynen. ‘Markttrends, kwaliteitsissues
en SDE+-projecten passeren hier de revue. Het tweede workshopplein kent tal
van presentaties omtrent “smart solar”:
van de integratie van zonne-energie in
het elektriciteitsnet tot energieopslag,
nieuwe omvormerstechnologie en
monitoring van de prestaties van solar
systemen. Het derde en laatste workshopplein is gericht op zonnewarmte en
andere vormen van duurzame warmte.
Hier komen zonthermische vraagstukken, maar ook warmtepompen en de
integratie van beide technieken aan
bod. Een mooi voorbeeld is de presentatie van LG over het eerste all electric
hotel van Nederland, waar een zonneenergiesysteem gecombineerd wordt
met warmtepompen.’

Gasloze toekomst
Een van de uitdagingen die Nederland in
de energietransitie heeft, is volgens Heynen bedrijven en burgers mobiliseren om
niet alleen zonnestroom op te wekken,
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Hoofdlijnen Nationaal Solar Trendrapport 2017:

Sector tegen versobering salderen,
grote zorgen over veiligheid
2,5 miljard euro omzet. 9.275 voltijdbanen. 525 megawattpiek nieuwe zonnepanelen.
32 procent omzetgroei. Het zijn de meest tot de verbeelding sprekende getallen uit het
Solar Trendrapport 2017. Solar Solutions en Solar Magazine presenteerden eind
januari de nieuwste editie van het marktonderzoek.
megawattpiek (red. definitieve cijfers van
het Centraal Bureau voor de Statistiek
volgen later dit jaar) aan zonnepanelenvermogen toegevoegd, tegenover 467
megawatt in 2015.
Daarnaast werden er in 2016 11,2
miljoen zonnepanelen geïmporteerd
via de haven van Rotterdam, goed voor
bijna 1,5 miljard euro en 3 gigawattpiek
zonnestroom. 9 miljoen zonnepanelen
zijn daarbij doorgevoerd of tijdelijk
opgeslagen in Nederland. Een andere
opmerkelijke maar wel te verwachten
ontwikkeling is de verschuiving van
de herkomst van de zonnepanelen. In
januari 2016 kwam nog 63 procent van
de zonnepanelen uit China, in december 2016 nog maar 17 procent. Het
importaandeel uit Vietnam is bijna omgekeerd evenredig met China. In 2015
was dit aandeel nog nihil en in 2016 is
dit gestegen naar 31 procent.

Tijdens de Solar Business Day op Landgoed De Horst in Driebergen was er, net
als in het Nationaal Solar Trendrapport
2017, bovengemiddelde aandacht voor
de toekomst van de salderingsregeling.
Niet vreemd, daar de salderingsregeling
samen met de SDE+-regeling de belangrijkste kurk is waarop de zonnepanelenverkoop drijft.
Naar het Binnenhof
Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord, was misschien nog wel het meest uitgesproken
over de toekomst van de salderingsregeling. ‘Ik acht het volledig ondenkbaar dat
in welke nieuwe kabinetssamenstelling
dan ook, de salderingsregeling verdwijnt.
Iedereen beseft dat deze regeling door
moet gaan om de doelen van het Energieakkoord te behalen. En als dat niet
zo is, roep ik de 450.000 Nederlandse
bezitters van zonnepanelen op om en
masse naar het Binnenhof te trekken.’
Uit het trendrapport wordt dat duidelijk
dat een zeer ruime meerderheid – te
weten 72 procent – van de respondenten voldoende mogelijkheden ziet voor
zon-pv bij een eventuele versobering van
de salderingsregeling. Een opmerkelijke
ommekeer, daar in de vorige editie van
het trendrapport 63 procent van de respondenten uit de zonne-energiesector
tegen versobering van de salderingsregeling na 2020 was.
Onduidelijkheid grootste bedreiging
Vandaag de dag wil een kwart van de
respondenten dat het salderen in de
huidige vorm behouden blijft en een
kwart van de respondenten kan versobering in de vorm van een netvergoeding
steunen. Zoals gezegd zijn de marktverwachtingen ongeacht het al dan niet
afschaffen van het salderen positief. Een

meerderheid van de sector verwacht
dat de zonnepanelenmarkt ook bij het
afschaffen van het salderen tot 2020 zal
blijven groeien.
De onduidelijkheid omtrent salderen
wordt door de sector daarentegen wel
massaal aangemerkt als de grootste
bedreiging voor de groei van de Nederlandse zonne-energiesector. 29 procent
van de respondenten verwacht van de
sectorvertegenwoordigers (red. Holland
Solar en Stichting Zonnestroom Ondernemers Nederland, stichting ZON) dat zij
met hen overleggen over actuele ontwikkelingen rond het salderingsdossier.
Vietnam leidt de dans
Uit het rapport wordt verder duidelijk
dat er inmiddels 9.275 mensen in de
Nederlandse zonne-energiesector werken. In 2016 werd er daarbij volgens het
Nationaal Solar Trendrapport 2017 525

Opvallende uitkomsten

Andere opvallende zaken die via de
respondenten van het Nationaal Solar
Trendrapport 2017 naar voren komen:
• 49 procent ziet voor de komende 5
jaar de grootste kansen bij toepassing in de woningbouw en 25 procent bij toepassing in de industrie.
• 52 procent wil binnen 2 jaar
energie-opslag in zijn portfolio
opnemen. Een ruime meerderheid is
van mening dat er onveilig geïnstalleerd is in 2016, gemiddeld 22
procent van de installaties.
• 57 procent is voorstander van een
verplichte opleveringskeuring. 8,8
procent van de omzet wordt aangewend voor innovatie.
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Esdec introduceert Clickfit EVO:
montagesysteem met 4 onderdelen

Vooral bij veeleisende, lastige en extreme omgevingen
is het goed om te weten dat je kunt vertrouwen op het
origineel. Met onze passie voor perfectie zijn wij erin
geslaagd de ENYCASE zo te optimaliseren dat hij nog
betere bescherming biedt tegen vocht, vuil en stof.
Want juist buiten, in weer en wind, moeten producten
van uitstekende kwaliteit zijn.

W i j bundelen E n e r g i e

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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OP ZOEK NAAR EEN VERDEELKAST VOOR
UW PV INSTALLATIE...?

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

•
•
•
•
•

Professionaliteit, kwaliteit en flexibiliteit
Persoonlijk contact met elke opdrachtgever
Heldere, gezamenlijke communicatielijnen
Messcherpe calculatie, duidelijke presentatie
Begeleiding van A tot Z bij alle opdrachten

WWW.GEYER.NL
WEEGSCHAALSTRAAT 50

7324 BH APELDOORN

T. 055 5998200

Esdec presenteert tijdens Solar Solutions
een primeur: Clickfit EVO. Het nieuwe
montagesysteem voor schuine daken bestaat
uit slechts 4 standaard componenten. ‘Daarmee kunnen alle gangbare zonnepanelen op
ieder pannendak gemonteerd worden’, legt
managing director Stijn Vos uit. ‘Van alle
montagesystemen die op de markt verkrijgbaar zijn – dus ook ons eigen ClickFit
systeem – zorgt ClickFit EVO voor dé
nieuwe standaard.’ Met de montagesystemen
van Esdec zijn sinds de oprichting van het
bedrijf in 2004 wereldwijd meer dan 4,5 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd, goed voor
een vermogen van ruim 1,3 megawattpiek.

Vos hierover: ‘Ons huidige-ClickFit product
is al 12 jaar in de markt en heeft nog steeds
een dominante positie. De afgelopen jaren
hebben we goed naar de installateur geluisterd om zeker te zijn dat we met ClickFit
EVO alle wensen verwerkt hebben in het
ontwerp.’ Nog sneller monteren was volgens
Vos dan ook het doel toen Esdec 2 jaar
geleden startte met de ontwikkeling van het
montagesysteem. ‘En dat is gelukt, tot wel
40 procent, zonder een compromis te doen
in kwaliteit of veiligheid. De 4 basis zijn
allen universeel instelbaar. Verder is er een
doordacht kabel- en optimizermanagement
om storingen te voorkomen in het elektrisch

Enphase Energy
introduceert online
installateursnetwerk

Solarclarity onthult nieuw
DENIM-zonnepanelenportfolio

Enphase Energy heeft zijn nieuwe
online Enphase Installer Network voor
de zonne-energiemarkt in de Benelux
aangekondigd. Het gaat onder meer leiden
tot gezamenlijke marketingactiviteiten.
Het Installer Network zal volgens het
bedrijf een community van ‘betrouwbare
en betrokken installateurs van zonneenergie in de Benelux vormen en daarmee
bijdragen aan de groei van Enphase en zijn
installateurs’. Op een speciale profielpagina krijgen installateurs onder meer de
mogelijkheid hun kennis en services op
het gebied van het installeren van Enphase
micro-omvormersystemen te etaleren en
zo nieuwe klanten aan te trekken.

2solar toont schaduwcalculator in software
2solar introduceert een schaduwcalculator
met visuele schaduwsimulatie. De tool
werkt met weerdata op specifieke locaties.
Met de 2solar intekenmodule tekent men
het legplan op een huis of bedrijfspand.
Vervolgens voegt men met de ‘editor’
van de schaduwmodule de objecten toe
die schaduw werpen op de panelen. De
‘viewer’ van de module toont het effect
middels een schaduwanimatie.

circuit.’ Samen met SolarEdge heeft Esdec
in de afgelopen periode via de Smart Solar
Innovation Tour installateurs een sneak
preview laten zien. Ook SolarEdge liet hierbij zijn nieuwe producten zien te weten de
HD-Wave omvormer, de StorEdge oplossing en Device Controls. ‘In totaal hebben
aan deze educatieve solar tour ruim 1.000
installateurs deelgenomen’, meldt Vos. ‘Op
de vakbeurs Solar Solutions hopen wij bij
nog eens dezelfde hoeveelheid installateurs
ons systeem te introduceren.’

Solarclarity presenteert tijdens Solar Solutions een reeks innovaties voor de slimme
integratie van zonnestroom, opslag en monitoring. Zo zijn onder meer de batterijen
van LG Chem, de plug & play AC-Batterijen van Enphase, de laadsystemen van ICU
en het energiemanagementsysteem van Maxem te zien. Tevens wordt het nieuwste
DENIM Solar portfolio onthuld en wordt het allernieuwste zwarte LG Solar NeONR zonnepaneel van 355 wattpiek met achterzijdecontactcellen getoond.

Conduct introduceert Roofsupport
Dakdoorvoer voor binnenvoeren bekabeling
Bij het plaatsen van zonnepanelen op woningen wordt de bekabeling door het hellende dak naar binnen gevoerd. Deze bekabeling, waar vaak hoge DC-spanningen
op staan, wordt veelal tussen de constructie doorgevoerd en met purschuim afgedicht. Dit kan op termijn door werken van de constructie of invreten van vocht
kortsluiting in het systeem veroorzaken. Ook wordt bekabeling via een aangebracht
gat in het dakbeschot doorgevoerd. Beide manieren veroorzaken problemen ten
aanzien van luchtdichtheid en vooral brandveiligheid doordat de bekabeling niet
volgens NEN1010:2015 (in buis) wordt aangelegd.
Conduct Technical Solutions introduceert de RoofSupport Dakdoorvoer om deze
problematiek op te lossen. De RoofSupport Dakdoorvoer biedt een volledig luchtdichte doorvoer – in en langs de buis –waardoor de binnenvoer van bekabeling geen
negatief effect heeft op de te halen EPC-waarde. Overeenkomstig NEN1010:2015
522.3.2 wordt de bekabeling door een buis gevoerd en daarmee aanraak- én brandveilig doorgevoerd. Binnen in de woning wordt de RoofSupport Dakdoorvoer afgedekt
met de RS-lasdoos voorzien van 5 uitbreekpoorten voor K25/P25/Z25-koker. De RS
lasdoos is voorzien van waarschuwingstekst ‘Let op hoge DC-spanning in bekabeling’. Op basis van de RoofSupport Dakdoorvoer wordt gevaarlijke spanning hiermee
veilig naar binnen gebracht. Vanaf 1 april is het product verkrijgbaar bij de landelijk
dekkende elektrotechnische groothandels. Bovendien wordt het product op stand E5
tijdens de vakbeurs Solar Solutions door het bedrijf getoond.

F. 055 5998219
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GLASHARDE
GARANTIE

Wat is garantie waard ...

Enquête pv-groothandels in opmars naar Solar Solutions:

‘Pv-groothandels en
installateurs willen graag
“iets anders” aanbieden’

De redactie van Solar Magazine legde in de vorm van een
halfjaarlijkse mini-enquête 25 Nederlandse pv-groothandels
in de aanloop naar de voor hen belangrijke vakbeurs
Solar Solutions een aantal vragen voor. De belangrijkste
conclusies? Het dunne filmzonnepaneel moet zichzelf
opnieuw uitvinden, zonnewarmte wint aan belang en
groothandels willen in meerderheid een eigen bijdrage
voor het aanvragen van SDE+-subsidie.

... als een fabriek niet meer bestaat?
Een lange garantietermijn geeft een zeker gevoel. Vooral bij
producten die lang mee zouden moeten gaan. Maar je moet dan
natuurlijk nog wel ergens aan kunnen kloppen met een probleem.
En wie kan dat garanderen?
Niemand kan in de toekomst kijken. Wel kunnen er inschattingen
gemaakt worden. Hoe beter een producent z’n zaken op dit moment
op orde heeft, hoe groter de kans dat hij er ook morgen nog is.
Om de zekerheid van een investering in te kunnen schatten gebruiken
professionele beleggers de bekende Altman Z-score. Dit is het resultaat van
een formule waarmee de kans op een faillissement van een fabrikant van b.v.
zonnepanelen, in de (nabije) toekomst, kan worden berekend. Hoe hoger de
score, hoe kleiner het risico dat de producent failliet gaat.
DMEGC Solar staat al een aantal kwartalen ferm bovenaan in wat de ‘veilige
zone’ wordt genoemd. En daar zijn we best een beetje trots op.
We willen niet alleen duurzame producten maken, maar we zijn ook van plan
dat nog heel lang blijven doen.

Meer weten over
de Altman-Z scores
van zonnepaneelproducenten? Scan
met uw smartphone
de bovenstaande QRcode.
Of kijk op:
sinovoltaics.com.

De importeurs van zonnepanelen werd
onder meer gevraagd naar rapportcijfers
voor de verschillende stimuleringsregelingen (red. zie kader), de toekomst van
dunne filmzonnepanelen, hun activiteiten
op het gebied van zonnewarmte en het
functioneren van de SDE+-regeling.
Importheffingen
Over één zaak zijn de groothandels
het grotendeels eens: het importheffingendossier heeft niet of nauwelijks

DMEGC Solar is onderdeel van de Hengdian Group

meer invloed op hun bedrijfsvoering.
‘De importheffingen hebben op ons
geen enkele invloed meer’, stelt Van
der Heide. ‘Misschien worden zonnepanelen nog iets goedkoper als de
importheffingen verdwijnen. Dit omdat
het huidige transport van in Vietnam
geproduceerde zonnepanelen altijd
duurder is dan transport vanuit China.’
Of zoals Peter Desmet (Solarclarity) het
formuleert: ‘De importheffingen bestaan
alleen nog in de droomwereld van de

Europese Commissie. Zij hebben er zelf
denk ik het meeste last van, want zijzelf
en de douane zijn er zelf nog het meest
druk mee.’ Cees van de Werken (ProfiNRG) heeft als een van de weinigen een
andere mening: ‘Als de importheffingen
worden afgeschaft zal Europa opnieuw
overspoeld worden door aanbod van
kleinere Chinese fabrikanten. Hopelijk
zijn installateurs en eindklanten zich de
afgelopen 3 jaar bewust geworden van
de verschillen in garantie, zekerheid en
kwaliteit tussen veel van deze B-merken
en het aanbod van de grote spelers.’
Tom van de Ven (AliusEnergy) vreest
eenzelfde scenario. ‘Het gevolg van
het verdwijnen van de heffingen is dat
installateurs directe inkoopkanalen kunnen aanboren, waarvan de kwaliteit een
vraagteken zal zijn.’
Dunne film in de problemen
Nu Solar Frontier aangekondigd heeft
Europa te verlaten, zijn de meningen
verdeeld over de toekomst van dunne
filmzonnepanelen. Bart Walraven
(Navetto) ziet vooral kansen in gebouwintegratie: ‘De esthetiek van dit
product is in Nederland een belangrijk
verkoopargument en daarom zal het
meer een product worden voor building
integrated (bipv)-systemen.’ Ook Desmet
(Solarclarity) deelt deze mening: ‘Door
de recente prijsdalingen kan dunne film
nog maar moeilijk concurreren. De tijd
dat deze techniek toegepast kan worden
in “standaard”-zonnepanelen is wel zo’n
beetje voorbij.’
Volgens Van der Heide (VDH Solar) zijn
er genoeg alternatieven voorhanden.
‘Met volledige zwarte kristallijn siliciumzonnepanelen is er voor eindgebruikers
die vanwege de esthetiek in het verleden
kozen voor dunne film een mooi alternatief beschikbaar.’ Volgens De Leeuw
wordt dunne film-pv in Nederland vooral
aangeboden voor het onderscheidend
vermogen. ‘Er is geen grote toekomst
voor dunne film-pv op wereldschaal. Nederlandse pv-groothandels en installateurs worstelen met hevige concurrentie
en willen graag “iets anders” aanbieden
om zich te kunnen onderscheiden, zevinden dat in dunne film-pv.’
Hogere realisatiegraad
Aangaande de SDE+-regeling pleiten
diverse groothandels voor een strengere
selectiemethode bij het toekennen van
SDE+-subsidies om de realisatiegraad
te verhogen. Een meerderheid van u
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Tot 20% meer energie met JinkoMX
Onze Smart panelen zijn op celstringniveau
geoptimaliseerd

Schaduw?
Geen probleem!

Hogere energieopbrengst:
Door MPPT voor elke celstring worden verschillen in vermogensafgifte zo goed
mogelijk geëlimineerd.

Hogere betrouwbaarheid:
Door gebruikelijke bypass diodes op paneelstrings te vervangen door celgeoptimaliseerde bypass diodes worden hotspots en de daaruit voortvloeiende
uitvalmechanismen voorkomen.

Goedkoopste oplossing:
Een volledig geïntegreerde oplossing vereist geen extra hardware, speciale
omvormers of datadiensten. Hoge BoS-kosten horen voortaan tot het verleden.

www.jinkosolar.com
jinko-smart.com/maxim
facebook.com/jinkosolar

Grotere installaties:
De hogere schaduwtolerantie maakt het mogelijk om panelen dichter tegen elkaar
te leggen en de energiedichtheid van dakinstallaties te verhogen. Zo kan op een
bepaalde oppervlakte meer energie worden opgewekt.

Kies voor Nederlandse kwaliteit.
Zonnepanelen verdienen méér...

Standaard met WiFi én web-monitoring.
Verkrijgbaar in 1.050W, 1.575W, 2.200W & 3.000W uitvoering.
Uw klant meer opbrengst leveren dan uw concurrenten. Voor u
en uw klant in Nederlandse taal op een leuke manier zichtbaar
op smartphone, tablet of PC na de simpele activering van
WiFi web monitoring. Het verbluffende installatiegemak zorgt
voor een voorspelbare korte installatietijd. Dataopslag veilig
in Nederland. Bekijk alle specificaties en info op

www.mastervoltsolar.nl/soladinWEB

Soladin

WEB

de groothandels wil een verplichte bijdrage instellen om dit te bewerkstelligen.
Nieuwenhuis (Rexel): ‘Het van tevoren
financieel toetsen van het aangevraagde
SDE+-project is een pre, maar ook
het beleid van het consequentieloos
aanvragen dient aangepast te worden.’
Ook Van der Heide zou graag een meer
kritische selectie zien. ‘Er worden te
veel SDE+-subsidies toegekend aan
projecten waar nog open eindjes zijn
en de aanvragers eerlijkheidshalve hun
huiswerk beter hadden moeten doen.
Misschien moet er een verplichte bijdrage ingesteld worden die aanvragers terugkrijgen als zij een project realiseren.’
Ook Van de Werken (ProfiNRG) heeft
een suggestie. ‘Het haalbaarheidsonderzoek moet uitgebreid worden met
een constructierapport. Nu blijken veel
daken bij nader onderzoek constructief
niet geschikt en worden deze projecten
niet gerealiseerd.’
Galama (ESTG) laat een heel ander
geluid horen: ‘Ik ben van mening dat de
SDE+-subsidie dient te worden afgeschaft, omdat ook zonder deze subsidie
zonne-energie rendabel is. Bovendien
wordt de markt hierdoor betrouwbaarder en zal de vraag naar kwaliteit verder
toenemen in plaats van dat de prijs
altijd een issue is.’ Gieselaar (4BLUE)
pleit ten slotte voor het behoud van de
huidige situatie. ‘Handhaving van de
huidige regelgeving zorgt voor duidelijkheid en zekerheid. Het heeft even
geduurd, maar wij verwachten dat de
realisatiegraad toe zal nemen omdat de
markt nu beter begrijpt wat de mogelijkheden zijn. Aanpassingen leiden tot
nieuwe onduidelijkheid en kunnen de realisatiegraad dus negatief beïnvloeden.’
Zekerheid versus onrust
Over het Holland Solar-voorstel voor
een ‘nieuwe’ salderingsregeling lijken
de groothandels verdeeld. ‘Het nieuwe
voorstel zal zorgen voor een stabiele
groei en gezonde markt’, stelt Walraven
(Navetto). Ook Desmet (Solarclarity) is dit
van mening. ‘Het biedt meer zekerheid
dan de huidige regeling en de nieuwe
regeling houdt rekening met de belangen
van de markt en de consument, maar ook
met die van de overheid, de elektriciteitsleveranciers en de netbeheerders. Daardoor wordt de regeling veel duurzamer
dan de huidige en is de discussie rondom
salderen ten einde.’ Erik de Leeuw
(Solarwatt) is eveneens enthousiast over
het voorstel: ‘De nieuwe regeling is meer

Laagste rapportcijfers voor postcoderoos
en subsidieregeling sportclubs
Als onderdeel van de mini-enquête vroeg de redactie van Solar Magazine
de solar groothandels om de verschillende stimuleringsregelingen voor
zonne-energie een rapportcijfer te geven.
De volgende rapportcijfers komen naar voren
• Salderingsregeling: 9,1
• Verlaagd Tarief Energiebelasting (Postcoderoos): 4,1
• SDE+-regeling: 8,5
• EDS (red. zonnepanelen en zonneboilers bij sportclubs): 5,3
• ISDE (red. kleinschalige duurzame warmte zoals zonneboilers): 6,4

toekomstbestendig, maakt een stabiele
groei voor de Nederlandse zonne-energiesector mogelijk en maakt meer ruimte
voor innovatie, energieoptimalisatie en
flexibiliteit zoals energieopslag.’
Tegenstanders zijn er ook. Van de
Werken (ProfiNRG) vindt dat de voorgestelde regeling het voor de consument
‘nodeloos complex maakt en moeilijk
uit te leggen is’. Galama (ESTG) is nog
kritischer: ‘Ik ben absoluut geen voorstander omdat het innovatie remt en het
er voornamelijk voor zorgt dat bestaande
partijen hun pluche niet willen verlaten.’ Van de Ven (AliusEnergy) geeft de
salderingsregeling zelfs een 10: ‘De
salderingsregeling zoals hij nu bestaat
zou voor mij dus zeker gehandhaafd
moeten blijven.’ Van der Heide predikt
vooral het voorkomen van onrust. ‘Alles
wat verandert geeft onrust dus wat dat
betreft is het misschien wel het verstandigst om de huidige salderingsregeling
te handhaven.’

Opmars zonnewarmte
Ook bij de pv-groothandels is de opmars van zonneboilers – mede door de
instelling van een subsidie via de ISDEregeling – niet onopgemerkt gebleven.
‘We zijn inmiddels gestart met het toevoegen van zonnewarmteproducten aan
ons assortiment’, stelt Galama (ESTG).
‘Op korte termijn komen deze online in
onze webshop.’ Ook Rexel overweegt
het. Nieuwenhuis: ‘Wij houden alle
opties open en dit is er zeker een van.
Verduurzaming gaat immers niet alleen
met zonnepanelen.’
Navetto heeft volgens Walraven al de
nodige ervaring: ‘Sinds de start van ons
bedrijf hebben wij de zonneboiler in ons
assortiment. Afgelopen jaar zijn wij bovendien gestart met een combinatie van
warmtepompen en zonneboilers.’ Ook
AliusEnergy biedt het al enkele jaren aan.
Van de Ven: ‘Dit doen wij met betrekking
tot lage temperatuursopwekking vanuit
pvt in combinatie met warmtepompen.’
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HAAL MEER ZON UIT ELKE
ZONNESTROOMINSTALLATIE
DANKZIJ DE SMA OMVORMERS

VAN RESIDENTIËLE TOT COMMERCIËLE TOEPASSINGEN

Flexibel, eenvoudig, gemakkelijk te installeren en kosten-efficiënt; de nagelnieuwe
SMA oplossingen garanderen installateurs en eigenaars maximale opbrengsten én
100% comfort. Opnieuw verkozen tot meest populaire omvormermerk, is SMA
vastbesloten ieders verwachtingen te overtreffen. Daarom pakt het voor het
commerciële segment uit met de eerste omvormer die volledig op zichzelf staat.
Daarom vindt SMA de residentiële markt opnieuw uit met de eerste omvormer mét
geïntegreerde service. Daarom biedt SMA de allereerste optimizers aan, die alleen
geïnstalleerd hoeven te worden wanneer dat zinvol is. Daarom is SMA er wanneer je
het nodig hebt, met zijn #1 service.
Meer informatie: www.SMA-Benelux.com

Ontdek onze nieuwe oplossingen op Solar Solutions in
Nederland, op 22-23 maart, bij de stands van onze
partners: BayWa, Carbomat, Krannich, Rexel and
Technische Unie.

Programma, plattegrond en standhouders

Solar Solutions 2017

De vakbeurs Solar Solutions vindt dit jaar plaats op woensdag 22 en donderdag 23 maart in
Expo Haarlemmermeer. 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 27 februari 2017. Het meest actuele exposantenaanbod en beursprogramma vindt u op de website www.solarsolutions.nl.
2Solar Software
Aleo Solar
AliusEnergy
Avasco Industries
BayWa R.E. Solar Systems
BC Solar
Bouwkeur Groep
Bruk-Bet Solar
Carbomat
Cast4All
Centrale BTW Teruggave
Conduct Technical Solutions
CycloMedia Technology
DMEGC Solar
Ecorus Projects
EcotecWorld
Efacec - Sunprojects
Enphase Energy
Esdec
Euro-Index
Eviax / DenG Solar
Exasun
Friand Elektrotechniek
Fronius International
Geyer Nederland
GL Link (Europe)
GMC-Instruments
GoodWe Power Supply Technology
Growatt New Energy Technology
GSE Integration - SVH Energie
HADEC Innovatie
Hanover Solar
Hanwha Q CELLS
Holland Solar
Home-NRG Zon PV Systemen
Hoymiles Converter Technology
HRsolar
Huawei Digital Technologies (Suzhou)
HyET Solar
Indutecc Industrial Solutions
INVT Solar Technology (Shenzhen)
Kenter
KIC InnoEnergy
Krannich Solar
KWx
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Libra Energy
Mastervolt
Mind4Energy
Nedelko
O-Metall Luxemburg
Omnik New Energy
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Perlight Solar
Petersen Arbozorg & Veiligheid
PfalzSolar
Powerark Solar
ProfiNRG
PV Magazine
PV OpMaat
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Shenzhen SOFARSOLAR

A8

C1
B7.1
A2.3
B2.1
C9
B1
E1.1
B5
A2
E4.1
D10
D1
E5.3
B9
D11
E1.3
B16
B6
E1.4
D3
D3.2
B7.1
A3.1
D4.1

Siebert Solar
Solar Magazine
Solar Monkey
Solarclarity
SolarEdge Technologies
SolarToday
Solarwatt
SolaX Power
Solned
Sterkin
Sun&Wind Energy Solutions
Sunbeam
Techneco Energiesystemen
Technische Unie
TerraTechs
Top Systems
Triple Solar
Ulica Solar Science & Technology
Unger Germany
Van der Valk Solar Systems
VDH Solar Groothandel
Voestalpine Sadef
Xemex
Zhejiang Envertech
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Programma workshops en lezingen woensdag 22 maart
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B4
D8
C11.1
E2.5
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Workshopplein 1
10.45 - 11.15
11.30 - 12.00
12.15 - 12.45
13.00 - 13.30
13.45 - 14.15
14.30 - 15.00
15.15 - 15.45
16.00 - 16.30

Solar PV Solutions
Montagesystemen: snel en veilig monteren op platte en schuine daken | Esdec (ClickFit/FlatFix)
Regelingen voor zon-pv: SDE+, investeringsaftrek, salderen en experimenten | Wido van Heemstra/Karin Keijzer (RVO.nl)
Concerns in pv module design for a reliable quality product | Jay Line (PV Guider / DMEGC Solar)
Woningcorporaties: zonnestroom & financiering | Bart Jansen (Atrivé)
EPC, BENG, en BREEAM trends in de bouw en kansen voor zonne-energie | Peter Buurman (Deerns)
Energiecoöperaties en zonne-energie | Siward Zomer (ODE Decentraal)
Grootschalige zonneparken in Nederland: zo doe je dat | Marc van Velzen (Solar EW)
Trends in pv-technieken, efficiency | Arno Smets (TU Delft)

Workshopplein 2
11.30 - 12.00
12.15 - 12.45
13.00 - 13.30
13.45 - 14.15
14.30 - 15.00
15.15 - 15.45
16.00-16.30

Smart Heating Solutions (Gastheer: Holland Solar & DHPA)
Subsidies en regelingen voor zonnewarmte en warmtepompen: ISDE, SDE en topsector energieregelingen | Thomas
Olejniczak (RVO.nl)
Nul op de meter: zonnestroom, zonnewarmte en warmtepomp | Marco Weg (Oosterberg/Hadec)
Van EPC naar BENG in 2020: zonnestroom in combinatie met de warmtepomp | Rimme van der Ree (Samsung-Ambrava)
Introductiecursus zonnewarmte | Robbert van Diemen (HRsolar)
Businessmodel van de toekomst: warmtepomp & WTW | Ton van de Ven (Alius Energy)
Eerste all-electric hotel in Nederland: stroom en warmte | (LG Air Solutions)
De toekomst van hybride omvormers en energiemanagement | Peter Bergers (Solax)

Workshopplein 3
10.45 - 11.15
11.30 - 12.00
12.15 - 12.45
13.00 - 13.30
13.45 - 14.15
14.30 - 15.00
15.15 - 15.45
16.00 - 16.30

Smart Solar Solutions
Elektrische opslag in de residentiële sector | Erik de Leeuw (SOLARWATT)
Totaaloplossing voor ieder huis: slimme integratie van pv, opslag en monitoring | Peter Desmet (SolarClarity)
Smart Home Energy Management | Hariram Subramanian (Huawei Solar Europe)
Elektrische opslag in de utiliteit | Sjef Zijlmans (Fronius)
Opslagsystemen vergeleken en de techniek erachter | Bart van den Bosch (Libra Energy)
Op paneelniveau regelen en sturen: power optimizers en energieopslag | Bruno van Bost (SolarEdge)
Huis van de toekomst: Home Automation, batterijen en opslag | Maarten Ribbens (Enphase Energy)
De toekomst van omvormers, monitoring en energieopslag | Michiel Klees (Mastervolt)

Workshop 1
Solar PV Solutions
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Programma workshops en lezingen donderdag 23 maart

Canadian Solar: Topkwaliteit
zonnepanelen voor een hele
aantrekkelijke prijs

Workshopplein 1
10.45-11.15
11.30-12.00
12.15-12.45
13.00-13.30
13.45-14.15
14.30-15.00
15.15-15.45

Solar PV Solutions
4 incidenten die de noodzaak van veilig werken duidelijk maken | Edwin Petersen (Petersen Arbozorg)
Regelingen voor zon-pv: SDE+, investeringsaftrek, salderen en experimenten | Wido van Heemstra/Karin Keijzer (RVO.nl)
SDE+ projecten, hoe doe je dat? | Bert Hendriks (GroenLeven)
Concerns in PV module design for a reliable quality product | Jay Lin (PV Guider / DMEGC Solar)
Landbouw: kansen en risico’s voor zonne-energie | Dominic Monasso (Tenten Solar / LTO Nederland)
De meest voorkomende vragen over btw-regelgeving | Romano Hagen (De Centrale BTW Teruggave)
Trends en ontwikkelingen van BIPV in Europa en in Nederland | Menno van den Donker (SEAC)

Workshopplein 2
11.30-12.00

Smart Heating Solutions (Gastheer: Holland Solar & DHPA)
Subsidies en regelingen voor zonnewarmte en warmtepompen: ISDE, SDE+ en Topsector Energie regelingen | Thomas,
Olejniczak (RVO.nl)
Nul op de meter: zonnewarmte met een warmtepomp | Robbert van Diemen (HR Solar) en Niels van Alphen (Techneco)
Warm water, verwarmen en elektriciteit: Introductiecursus warmtepompen | Frits Verhoef (Triple Solar)
Vernieuwende Smart heating Solutions | Peter Desmet (Solarclarity)
Warmtepompen en de warmtebehoefte van woningen en hun bewoners | Rob Verbrugge (Inventum)
Warmtepomp & pv-panelen: ook in de winter efficiënt en economisch | Ildert Borghout (Panasonic heating & cooling solutions)

12.15-12.45
13.00-13.30
13.45-14.15
14.30-15.00
15.15-15.45
Workshopplein 3
10.45-11.15
11.30-12.00

www.natec.nl

12.15-12.45
13.00-13.30
13.45-14.15
14.30-15.00
15.15-15.45

www.canadiansolar.com
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Smart Solar Solutions
Montagesystemen: snel en veilig monteren op platte en schuine daken | Esdec (ClickFit/FlatFix)
Het huis als energiecentrale : De optimale integratie van zonnepanelen, warmtepompen, opslag
en energiemanagement in de residentiële sector | Erik de Leeuw (SOLARWATT)
Kwaliteit van zonnepanelen (materialen): EVA, glas, backsheet, backcontact, junction en strings | Jan Jaap van Os (Exasun)
Opbrengst bij schaduw van string-omvormers, micro-omvormers en optimizers | Sjef Zijlmans (Fronius)
4 succesvolle SDE+ projecten: realiseren doe je zo | Frans Latjes (Ecorus)
Energy management and home automation | Bruno van Bost (SolarEdge)
Lagere kosten dankzij slimme software (Robbert-Jan van de Worp (2Solar Software)

Praktijklokaal speelt in op noodzaak training:

‘1.600 zonnewarmte-installateurs nodig tot 2020’
‘De zonnewarmtemarkt gaat in de komende jaren
door het stimuleringsbeleid van de Rijksoverheid
snel groeien. Daarmee neemt ook de behoefte aan
vakmensen toe. Tot 2020 zijn er 1.600 fulltime zonnewarmte-installateurs nodig.’ Aan het woord is Paul
Verkaik van BDA Dak & Gevelopleidingen.

Het meest verkochte merk in Nederland

GROOTHANDEL IN SOLAR & LED
Natec

De Grote Beer 9
5215 MR ’s-Hertogenbosch
The Netherlands

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

Afgelopen najaar opende in ’s-Hertogenbosch het praktijklokaal zonnewarmte zijn deuren. De opening van het
trainingscentrum vloeit voort uit het Masterplan Zonneenergie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO.NL), Uneto-VNI en branchevereniging Holland
Solar ontwikkelden samen met diverse marktpartijen
zoals BDA Dak & Gevelopleidingen een drietrapsraket:
het ISSO-Handboek Zonne-energie, een opleidings- en
examenprogramma en een nationaal kwaliteitsregister.
BDA is een van de partijen die het opleidingspakket
aanbiedt. ‘Daarbij gaat het om opleidingen voor zonnestroom en zonnewarmte’, duidt Verkaik. ‘Daar er bij onze
vestiging in Gorinchem fysiek geen ruimte meer was voor
een praktijklokaal zonnewarmte is dit per begin oktober
gevestigd bij het Praktijkcentrum Installatiewerk Nederland. Sinds de start van de regeling Investeringssubsidie

duurzame energie (ISDE) neemt de vraag naar zonneboilers snel toe. Daarom hebben wij de handschoen
opgepakt zodat installateurs zich kunnen certificeren en
een praktijkopleiding kunnen volgen.’
Volgens Verkaik zijn er Nederland breed momenteel
enkele tientallen bedrijven die zonnewarmtesystemen installeren. Het aantal van 1.600 installateurs waar Verkaik
over spreekt, kan nog fors groeien. ‘Er zijn namelijk 1.600
installateurs nodig die fulltime actief zijn. De ervaring bij
zonnepanelen leert dat het daarom vermoedelijk om een
veelvoud van 1.600 installateurs zal gaan. Om die reden
zien de leveranciers van zonneboilers en zonnecollectoren ook de noodzaak om installateurs te gaan trainen
en werken zij met ons samen. Zonnewarmte is door het
Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch
InstallatieBedrijf (OTIB) zelfs in de kraamkamer geplaatst.
Hierdoor kunnen installateurs in de komende 3 jaar de
opleiding zonnewarmte tegen een gereduceerd tarief
volgen. Via 15 praktijkopdrachten worden zij getraind in
het installeren, het in bedrijf stellen en het onderhouden
van zonnewarmtesystemen.’
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COLUMN
Gooi salderen niet met badwater weg
Roebyem Anders | Sungevity

e salderingsregeling
is geen luxe maar een
spotgoedkope pijler
van de duurzame energietransitie. Als ik het
woord salderen laat vallen op een borrel beginnen mensen te gapen. Maar
als ik ze een toekomst schets waarin
zonnestroom centraal staat, zijn ze
één en al oor. Mijn geheime wapen is
Simon, een even fictieve als goedgemutste vader van een gezin met een
zonnesysteem dat Simon liefkozend
het ‘energiefabriekje’ noemt.
Simon heeft een groen hart maar ook
een hekel aan geldverspilling. Dus
stemt hij productie en gebruik optimaal
op elkaar af. Als overdag niemand
thuis is, wordt de meeste zonnestroom
in de buurtbatterij opgeslagen; stroom
die het gezin ’s avonds gebruikt in
plaats van de hoofdprijs te betalen aan
de energiemaatschappij.

De voorkeur
van de installateur
Sinds 2014 de op één na grootste
micro-omvormer leverancier ter
wereld met eind 2016 meer dan
300 MW geïnstalleerd vermogen
en ruim 25.000 installaties
wereldwijd gemonitored.

Micro-omvormer toepassingen op
ongeëvenaard niveau, met de DUO
YC500i die tot 2 modules verbindt
en de QUAD YC1000, 3-phase
micro-omvormer die tot 4 modules
kan verbinden.

+31 -10-2582670

Ook alle apparaten in Simons huis zijn
slim. Zo kiest zijn wasmachine automatisch het goedkoopste moment om
te draaien. Dat kan ook netstroom zijn
als de prijs laag genoeg is. Dan houdt
Simon zonnestroom over die hij op
een duurder tijdstip aan zijn buren op
hetzelfde net kan verkopen. Dankzij
slimme netwerken en variabele prijzen
wordt Simon zo naast gebruiker dus
ook handelaar.

Betrouwbaar en veilig, APsystems
micro-omvormers bieden garantie
tot 20 jaar, elimineren vlamboog
risico’s en geven maximale veiligheid
aan uw solar woning of gebouw.

Dat is meestal genoeg om de koopmansgeest in mijn toehoorders wakker
te schudden. ‘Wanneer kunnen we
beginnen?’ De ironie is dat het antwoord op die vraag en de oh-zo-saaie
salderingsregeling, ofwel vrijstelling
van energiebelasting voor zelfopgewekte zonnestroom, in elkaars verlengde liggen.

Een plug & play aanbod,
voorgeprogrammeerd met het
Nederlandse electrisch netwerkprofiel,
inclusief alle benodigde bekabeling
en accessoires voor een snelle en
gemakkelijke installatie.

emea@apsystems.com

emea.APsystems.com

Vrijwel iedereen is het erover eens dat
decentrale opwekking van duurzame
stroom, en de integratie van deze
bronnen in slimme netwerken, een
cruciale steunpilaar is voor een succesvolle duurzame energietransitie.
Decentrale opwekking verlaagt transportverliezen, leidt tot meer flexibiliteit
en legt minder druk op het stroomnet
dan grote zon- of windinstallaties.
Maar wie decentrale stroomopwekking
zegt, zegt zonnestroom. We moeten
niet vergeten dat het bovenbeschreven
toekomstbeeld alleen dankzij salderen
bijna binnen handbereik is. Dat die
regeling in 5 jaar 450.000 huishoudens,
waaronder 50.000 huurders van woningcorporaties, en 1 op de 10 scholen
over de streep heeft getrokken om op
zonnestroom over te stappen. En dat
voor 77 miljoen aan gederfde inkomsten
per jaar (het equivalent van de kosten
voor aanleg van 2 kilometer snelweg).
Is het vliegwiel nu voldoende in beweging om het zonder salderen te stellen,
zoals sommige critici beweren? Houdt
het misschien zelfs innovatie tegen
op het gebied van lokale opslag, een
cruciale schakel om stroomnetwerken
‘slim’ te maken?
Een blik over de Noordzee is een goed
tegengif. In het Verenigd Koninkrijk
kwamen er in 2015 200.000 nieuwe
zonnesystemen bij. Maar per 1 januari
2016 trokken de Britten de stekker
uit hun salderingsregeling. Dit leidde
in 2016 tot een eindstand van… 150
nieuwe systemen.
Dit voorbeeld maakt ook korte metten
met het idee dat saldering innovatie
rond opslag zou blokkeren omdat het
mensen niet aanspoort een eigen bat-

terij te kopen. Batterijen zijn nu simpelweg een te duur alternatief. Maar
zonder een markt voor zonnesystemen
is er ook geen toekomstige markt voor
lokale opslagsystemen. Wie moet die
batterijen kopen als prijzen tot een acceptabel niveau gedaald zijn?
Laten we in de discussie over de salderingsregeling dus niet het kind met
het badwater weggooien. Salderen is
niet voor de eeuwigheid en alternatieven zijn zeker bespreekbaar. Maar
laten we als solar sector om te beginnen vierkant achter de recente Tweede
Kamermotie gaan staan, die ervoor
pleit om tot 2023 de salderingsregeling ofwel in stand te houden, ofwel te
verbeteren voor de consument, anders
maken we meer kapot dan ons lief is.
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[ADVERTORIAL]

Hoe monitoring van PV-installaties
uw investeringen beschermt
Er is geen magie nodig om een PV-installatie goed te installeren en te exploiteren.
Toch heeft onderzoek door TÜV Rheinland van meer dan 100 PV-installaties in 2015
bevestigd, dat gebreken geen zeldzaamheid zijn: een derde van de onderzochte
installaties vertoonde defecten en tekortkoming in de prestaties. Daarom kunnen
eigenaren van PV-installaties die hun investeringen voor de lange termijn veilig
willen stellen, niet zonder monitoring.

Veel problemen met PV-installaties kunnen
worden gedetecteerd door een zorgvuldige
visuele controle. Dat geldt bijvoorbeeld voor
lekkages, corrosie en isolatiegebreken. Maar
naar verborgen gebreken, zoals kabelbreuken,
moet gericht worden gezocht. Onafhankelijk
van het type gebrek is het meestal een prestatievermindering die leidt tot foutopsporing. Hoe
sneller de oorzaak wordt gevonden, des te eenvoudiger en vroeger veel gebreken te verhelpen zijn, in
het ideale geval nog binnen de garantieperiode.
De ervaring leert echter, dat gebruikers hun installatie
vlak na de inbedrijfstelling nog regelmatig actief bewaken, maar de monitoring na verloop van tijd steeds
minder vaak gebruiken. Daarom moet een monitoringsysteem automatisch waarschuwingsmeldingen kunnen
verzenden. Deze meldingen zijn niet alleen van belang
voor de gebruikers, maar ook voor installateurs: zij kunnen
deze meldingen gebruiken als uitgangspunt voor dienstverlening die zij aanbieden.
ZeverCloud-monitoring
Een monitoringsysteem dient de gegevens van de PVinstallatie begrijpelijk en goed leesbaar weer te geven,
bijvoorbeeld in de vorm van grafieken. Bovendien moet de
omvormer makkelijk aan het monitoringsysteem kunnen
worden gekoppeld.

Daarom heeft Zeversolar het cloudgebaseerde
en gratis bewakingsportaal ZeverCloud voor
zijn omvormers ontwikkeld, dat de belangrijkste realtime- en historische gegevens van
de installatie overzichtelijk via een website
weergeeft. Daardoor kunnen gebruikers de
actuele prestatiegegevens vergelijken met
de opgeslagen waarden uit het verleden en
zo een prestatievermindering opmerken.
Maar ZeverCloud kan nog meer: wanneer de gebruiker actief geïnformeerd
wil worden, verzendt het systeem
automatische meldingen en opbrengstrapporten per e-mail. Wie
installatiegegevens via zijn smartphone wil
opvragen, kan op zijn iPhone- of Android-telefoon
de ZeverCloud-app gebruiken.
Net zo gemakkelijk als de bewaking is het koppelen van
een omvormer met geïntegreerde ComBox aan het monitoringsportaal. Deze wordt naar keuze middels LAN-Kabel
of met de WiFi-module en de app met het internet verbonden. De QR-code op de omvormer kan hierbij gescand
worden zodat de juiste gegevens via de app geregistreerd
staan en daarna is de omvormer met ZeverCloud verbonden.

Zeversolar GmbH
Frank Versteeg
Luxemburger Str.59
50674 Cologne
T. +31 (0)6 380 74 698
E. frank.versteeg@zeversolar.net
I. www.zeversolar.com

Holland Solar presenteert voorstel voor ‘nieuwe’ salderingsregeling:

Terugverdientijd van 7 jaar
coûte que coûte handhaven

Het ministerie van Economische Zaken organiseerde half februari een ‘hoorzitting’
over de toekomst van decentrale energieopwekking. Tijdens deze bijeenkomst werd door
tal van marktpartijen - van UNETO-VNI tot Vereniging Eigen Huis en Energie-Nederland tevens gesproken over de toekomst van de salderingsregeling. Holland Solar en
NVDE pleitten op deze bijeenkomst voor een ‘nieuwe’ salderingsregeling met een
terugverdientijd van 7 jaar voor zonnepanelen.
Holland Solar nam samen met de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
(NVDE), Energie Nederland en Netbeheer
Nederland het initiatief voor het voorstel
voor een toekomstbestendig salderingsmodel. De partijen stellen gezamenlijk
voor dat mensen vanaf 2020 een vergoeding krijgen voor de energie die ze aan
het net leveren. Die vergoeding is zo hoog
dat de terugverdientijd 7 jaar blijft. Over
de stroom die men direct zelf gebruikt,
betaalt men geen belasting.
Overheidspremie of belastingkorting
Het sectorvoorstel kent 7 pijlers. Allereerst komt er een nieuwe regeling voor
kleinverbruikers ter opvolging van het
salderen, met als uitgangspunt dat de
terugverdientijd gemiddeld 7 jaar blijft. Ten
tweede wordt de stimuleringsmaatregel
zó vormgegeven dat de ondergrens van
de terugverdientijd 5 jaar wordt, gegeven
de meest ideale situatie (ligging, oriëntatie,
schaduw). Op deze wijze is de stimuleringsregeling van zonnepanelen begrensd

en is er zekerheid voor de markt.
De derde pijler is dat de zonnestroom
die men zelf direct gebruikt geheel
belastingvrij blijft. Er komt daarnaast een
overheidsvergoeding voor de geleverde
zonnestroom die men niet direct zelf gebruikt. Deze premie of belastingkorting kan
geleidelijk omlaag doordat zonnepanelen
steeds goedkoper worden. De hoogte
van de premie wordt bij de start van het
nieuwe systeem voor 7 jaar vastgelegd
en gebaseerd op de prognose van een
onafhankelijk bureau als Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Elk jaar
wordt daar 1 jaar aan toegevoegd, zodat
men steeds 7 jaar vooruit kan kijken. De
regeling wordt verder tot ten minste 2030
vastgelegd. Ten slotte blijft de premie of
belastingkorting doorlopen zolang de zonnepaneelbezitter elektriciteit levert. Er is
dus geen maximale looptijd.
Naadloze overgang
Het vierde uitgangspunt is dat het
terugleveringstarief voor elektriciteit

marktconform wordt. Dit biedt leveranciers de mogelijkheid om eigen
proposities te ontwikkelen voor levering
aan en teruglevering van klanten. De
energieleverancier blijft in het voorstel
van Holland Solar overigens verplicht
teruglevering te aanvaarden. Een
elektriciteitsmeter die de levering en de
teruglevering apart registreert – pijler
vijf – wordt eveneens verplicht. Hiermee
wordt rechtsongelijkheid voorkomen en
de ferrarismeter uitgefaseerd.
Pijler zes is dat de administratieve
afhandeling plaatsvindt bij de energieleverancier. Een naadloze overgang voor
bestaande zonnepanelenbezitters is van
groot belang. Daarom biedt de premie of
belastingkorting dezelfde terugverdientijd
en wordt de hoogte daarvan ruim vóór
2020 gepubliceerd. Hiervoor worden
randvoorwaarden afgesproken in verband
met de uitvoerbaarheid. Het laatste uitgangspunt is dat de regeling vergelijkbaar
aantrekkelijk is voor verhuurders, op maat
gemaakt voor die specifieke situatie.

Rekenvoorbeeld ‘nieuwe’ en oude salderingsregeling
Salderen, huidige situatie
(25 procent zelfverbruik)

Nieuwe situatie
(25 procent zelfverbruik)

Nieuwe situatie
(75 procent zelfverbruik)

Aanschafkosten zonnepanelen

3.400 euro

3.400 euro

3.400 euro

Jaaropbrengst

3.000 kilowattuur

3.000 kilowattuur

3.000 kilowattuur

Zelfgebruikte stroom

750 x 0,20 = 150 euro

750 x 0,20 = 150 euro

2.250 x 0,20 = 450 euro

Gesaldeerde stroom

2.250 x 0,20 = 450 euro

Geleverde stroom vergoeding
leverancier

2.250 x 0,05 = 112 euro

750 x 0,05 = 37,50 euro

Vergoeding overheid

2.250 x 0,10 = 225 euro

750 x 0,10 = 75,00 euro

Totale jaarverdienste

600 euro

487 euro

562,50 euro

Terugverdientijd (afgerond)

6 jaar

7 jaar

6 jaar
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Stichting ZON brengt stemadvies uit:

Stem niet op het CDA of de PVV
Het Nederlandse mediacircus is in de ban van de politiek.
Na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump in
Amerika wordt het door sommigen niet uitgesloten dat in
Nederland Geert Wilders met de PVV de meeste stemmen
weet te verkrijgen. En dus stijgt de verkiezingskoorts naar
ongekende hoogte. De stichting Zonne-energie Ondernemers
Nederland (ZON) brengt via Solar Magazine een stemadvies
uit: stem niet op het CDA of de PVV.

‘De overgang van fossiele naar duurzame
energie is een van de allerbelangrijkste
thema’s voor de toekomst en dus voor de
verkiezingen’, opent Hans Cornuit, voorzitter van de stichting ZON het gesprek. ‘Als
we dit probleem niet goed oplossen, is er
geen leefbare toekomst voor onze (klein)
kinderen. Men zou dan ook verwachten
dat de verkiezingsprogramma’s van de
politieke partijen er vol van staan. Je zou
plannen verwachten over wat er concreet
moet gebeuren en hoe de burgers daarbij
betrokken worden. Immers geen transitie
zonder draagvlak. Als men echter zoekt
in de verkiezingsprogramma’s (red.
zie kader) volgt een teleurstelling. Het
wordt niet echt concreet en al helemaal
niet voor zonne-energie.’
Geen somberheid
Toch is er volgens Cornuit geen reden
voor somberheid. ‘Het afgelopen jaar
hebben wij als stichting ZON gesprekken
gevoerd met politici van diverse grotere
politieke partijen. Dat heeft ons geleerd
dat politieke partijen heel actief kunnen
zijn op het gebied van zonne-energie
in de Tweede Kamer terwijl dat minder
nadrukkelijk in hun programma staat.’
Cornuit verwijst nog maar eens naar de
maand december. Vlak voor het kerstreces werd een motie van Jan Vos (PvdA)
en Liesbeth Van Tongeren (GroenLinks)
aangenomen om de salderingsregeling
te continueren of te verbeteren. Hiermee
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wordt minister Kamp door de Tweede
Kamer opgeroepen om de salderingsregeling in zijn huidige vorm te continueren of
te verbeteren gedurende de periode van
het Energieakkoord, te weten tot en met
het jaar 2023. Cornuit: ‘GroenLinks tot en
met VVD willen volgens de aangenomen
motie dus de huidige salderingsregeling
handhaven of verbeteren tot 2023. Wat
echter vooral opvalt is dat 2 grote partijen
deze motie niet hebben ondersteund: de
PVV en het CDA. Voor de PVV is klimaatverandering een “waanidee van een linkse
elite”. Bovendien zijn ze tegen elke vorm
van subsidie en dus willen ze ook de salderingsregeling afschaffen. De PVV is daar
categorisch in en er valt niet over te praten.
Het ontbreken van steun van het CDA voor
salderen daarentegen is lastiger te begrijpen. Deze partij gaat de verkiezingen in
met de slogan: “voor een land dat we door
willen geven”. Waarschijnlijk aan (klein)
kinderen, maar dan zonder veel aandacht
voor de energietransitie, in ieder geval niet
voor het noodzakelijke draagvlak.’
Niet verleiden door een slogan
In de periode voorafgaand aan de motie
is volgens Cornuit door de stichting ZON
diverse malen geprobeerd om met CDAenergiewoordvoerder Agnes Mulder in
contact te komen. ‘Met alle energiespecialisten van de grote politieke partijen
konden we als stichting ZON in gesprek
komen. De entree tot de VVD was zeer

open en hezelfde kan gezegd worden voor
de meeste politieke partijen ter linkerzijde.
Het CDA gaf daarentegen niet thuis en
was zelfs niet bereid tot een kort telefonisch contact. Ze waren niet bereid tot een
reactie op ons rapport “Zon voor iedereen”
en ten slotte stemden ze als klap op de
vuurpijl ook tegen de motie. Een actie die
nota bene in tegenspraak is met het eigen
verkiezingsprogramma. Een verkiezingsbelofte dus die al vóór de verkiezing is verbroken. Mijn boodschap aan kiezers met
zonnepanelen: laat je niet verleiden door
de slogan van het CDA! De salderingsregeling is niet belangrijk voor deze partij.’
Cornuit besluit: ‘Als stichting ZON zijn
wij van mening dat voor de energietransitie draagvlak onder de burgers
absoluut noodzakelijk is. Eigen zonnepanelen op het dak en zelf deelgenoot worden van de transitie leidt tot
dit draagvlak. De salderingsregeling is
een regeling die werkt en die zo lang
mogelijk behouden moet blijven. Moet
hij toch ooit veranderen, dan ten minste
met de meeste aandacht en grootste
zorgvuldigheid. Daarbij past het niet om
de dialoog met de markt uit te sluiten, of
te handelen in strijd met je verkiezingsbelofte zoals het CDA de afgelopen tijd
heeft gedaan. En daarbij past het al
helemaal niet om onze (klein)kinderen
überhaupt een toekomst te ontzeggen,
zoals de PVV doet.’

Partijprogramma 7 grootste partijen
Dit schrijven de 10 grootste politieke
partijen (red. op volgorde van grootte in
de peiling van Maurice de Hond, 1 maart
2017) in hun partijprogramma’s over
zonne-energie;
PVV
De PVV schrijft met geen enkel woord
iets over zonne-energie. Op het partijprogramma – bestaande uit 1 A4 – staat enkel
dat de PVV ‘wil stoppen met windmolens
enzovoorts’.
VVD
‘Uiteindelijk willen wij toewerken naar een
energiemarkt die zonder subsidiëring gaat
functioneren, waarbij de prijs van energie
door vraag en aanbod wordt bepaald in
plaats van door subsidies, kortingen en
stimuleringsregelingen. Omdat duurzame
energie steeds goedkoper wordt kunnen
op termijn daarom alle subsidies op energieopwekking worden afgebouwd.’
GroenLinks
‘Met het huidige belastingstelsel wordt
milieuvervuiling gesubsidieerd en werkgelegenheid belast. Dat gaan we omkeren.
We stoppen met de subsidies op gas.

Grootverbruikers gaan evenredig betalen
voor CO2-uitstoot. Duurzame energie en
energiebesparing worden fiscaal gestimuleerd. Schone energie, bijvoorbeeld
opgewekt met zonnepanelen, wordt voor
kleinverbruikers en Verenigingen van Eigenaren niet belast. Er komen windmolens
langs snelwegen en zonnepanelen op alle
overheidsgebouwen.’

een eenvoudige en heldere regeling voor
het opwekken van eigen energie. Daarbij
moet het niet uitmaken of de zonnepanelen op eigen dak, of op het dak van de
buurman liggen. Bij het moderniseren van
deze regeling houden we rekening met
bestaande investeringen door voor deze
investeringen de huidige salderingsregeling te handhaven.’

CDA
‘Teneinde het draagvlak voor hernieuwbare energie te bevorderen wil het CDA
de opbrengst van de energieheffing op
lokaal duurzaam opgewekte energie in de
gemeente houden en niet naar de rijksschatkist laten vloeien. De salderingsregeling blijft bestaan: de fiscale regels voor
het zelf opwekken van schone energie
door burgers en het MKB blijven bestaan
en geven hen daarmee de ruimte om volop
te participeren in de energietransitie.’

SP
‘De salderingsregeling voor zonne-energie
blijft gehandhaafd. Nieuw te bouwen
woningen zijn energieneutraal en worden
standaard voorzien van zonnepanelen.’

D66
‘De opwekking van duurzame energie
moet de komende jaren gestimuleerd worden. De bestaande subsidieregeling SDE+,
of een gelijkwaardige vorm van stimulering, wordt voortgezet, zolang duurzame
energie nog niet rendabel is. … D66 wil af
van het jojobeleid van afgelopen jaren en

PvdA
‘Het gebruik van warmtepompen, zonneenergie en waterkrachtcentrales willen
wij stimuleren door de energiebelasting
op aardgas te verhogen en op elektriciteit
te verlagen. Ook willen wij de vrijstelling
achter de meter uitbreiden. De salderingsregeling blijft ook na 2020 bestaan
voor particuliere stroomopwekking. Eigen
initiatief en coöperaties voor decentrale
energieopwekking willen wij gemakkelijker maken met een stimuleringsregeling
groene energie voor zelfopwekkers.’
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It-expert Frank Groenewegen van FOX-IT:

Expert pleit voor veiligheidsnorm voor
omvormers zonnepanelen

€

Een veiligheidsnorm voor apparatuur van
zonnepaneleninstallaties die verbonden is met het internet.
Daarvoor pleit Frank Groenewegen, principal security expert bij FOX-IT.
Dit naar aanleiding van het nieuws dat een aantal omvormermerken
niet goed beveiligd lijken te zijn.
Door Solar Magazine-redacteur Wessel Simons
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Begin februari kwam het nieuws naar buiten dat de zonnepanelenomvormers van
het Chinese merk Hosola kwetsbaar zijn
voor datalekken (red. zie kader). Hierop
volgde een oproep vanuit de zonnepanelenbranche: de veiligheid van het zonnepanelensysteem en het omvormernetwerk is een ondergeschoven kindje en de
verantwoordelijkheid van de installateur.
‘Fabrikant verantwoordelijk’
Is een beter oplettende installateur de
oplossing voor dit probleem? Niet helemaal, stelt Groenewegen. ‘Wat als er een
kwetsbaarheid in de firmware zit? Je slaat
de plank mis zodra je de verantwoordelijkheid hiervan neerlegt bij een installateur. Ik vind dat de fabrikant verantwoordelijk is voor de beveiliging. Deze moet
het product zo maken of instellen dat het
niet te gebruiken is voordat bepaalde
wachtwoorden zijn aangepast.”
Wat zouden omvormermerken als Hosola
met een lek moeten doen? Groenewegen: ‘De fabrikant moet direct een
beveiligingsupdate beschikbaar stellen.
Dan is de omvormer niet meer extern
benaderbaar en werkt het niet meer met

standaardwachtwoorden. De fabrikant
moet natuurlijk gewoon veilige producten
leveren, door meer tijd te investeren in het
testen en beveiligen ervan.’
Bij de hand houden
Het beveiligingsprobleem van de omvormer is geen nieuw fenomeen, aldus
Groenewegen. Vergelijkbare problemen
kwamen voor toen de eerste draadloze
routers en netwerkschijven op de markt
kwamen. ‘Die problemen zijn opgelost
omdat consumenten bij het eerste gebruik wordt gevraagd om het standaardwachtwoord aan te passen. Anders is de
router niet bruikbaar.’
Groenewegen pleit ook voor meer voorlichting. ‘De meeste gebruikers moeten
aan het handje worden genomen om een
update te downloaden en te installeren.
In dit geval kan de installateur de oplossing bieden of de fabrikant zorgt ervoor
dat het apparaat dat eens in de zoveel
tijd automatisch doet.’
Beveiliging sluitpost
Volgens de Amerikaanse marktonderzoeker Gartner waren er in 2016

6,4 miljard apparaten gekoppeld aan
het internet. Naar verwachting zal in
2020 meer dan de helft van alle nieuwe
bedrijfsprocessen en -systemen een
element van Internet of Things in zich
dragen, aldus Gartner.
Groenewegen ziet deze trend zich ook
in Nederland voltrekken. Steeds meer
slimme apparaten zijn thuis en op
kantoor te vinden. Denk aan een slimme
koelkast die, verbonden met het internet,
een seintje geeft aan de supermarkt
zodra het melkpak voor een vierde leeg
is. Groenewegen: ‘De meeste consumentenapparaten kunnen met een klein
computertje verbonden zijn aan het
internet. Bijvoorbeeld voor het genereren
van statistieken of extra functionaliteit.
Denk aan een slimme televisie, een beveiligingscamera of babyfoon. Probleem
is dat fabrikanten vaak tegen de laagste
kosten zoveel mogelijk functionaliteiten
erin willen bouwen. Beveiliging is dan
vaak een sluitpost. Additionele beveiligingsmaatregelen vergen meer ontwikkelingstijd en dat maakt een product
al gauw duurder. De consument moet
bereid zijn daarvoor te betalen.’ u
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Hacker
Meer connectiviteit van apparaten kan
ook direct gevolgen hebben voor de
veiligheid van de gebruiker ervan.
Groenewegen: ‘Hoe meer apparaten aan
het internet worden gekoppeld, hoe hoger
het veiligheidsrisico. In de praktijk is al
gebleken dat een auto verbonden met
het internet gehackt kan worden. Een
hacker kan op afstand plotseling naar
rechts sturen of de handrem aantrekken. In de VS loopt de Federal Communication Commission al langer aan
tegen de vraag: hoe is de fabrikant voor
de internetveiligheid van een product
verantwoordelijk te houden?.’

7
201
ions
t
u
l
r So XPO MEER
E
R
Sola
ME
EM d D9 17
L
R
0
HAA Stan aart 2
3m
2
22 &

Grote doelen
vereisen een sterk
partnerschap
Nieuw verkoopkantoor
in Nederland!
Met 10 jaar ervaring, is het bedrijf BayWa r.e. Solar
Systems S.à r.l., met vestiging in Luxemburg, een
toonaangevende leverancier van hoogwaardige
complete systemen voor de fotovoltaïsche vakhandel
in de Benelux en Frankrijk. Als onderdeel van een
financieel sterke en internationaal actieve groep
bieden wij onze partners globale oplossingen,
gecombineerd met lokale expertise.
BayWa r.e. renewable energy is uw sterke partner op
het gebied van fotovoltaïsche energie. Voor een
leefbare omgeving – ook voor toekomstige
generaties. We zijn erg blij om u vanaf nu, door ons
regionaal team in Den Bosch te laten adviseren.

Klein, kostenefficient,
krachtig

Een oplossing is dat de overheid een generieke veiligheidsnorm oplegt voor alle
Internet-of-things-apparatuur. Groenewegen: ‘Nu zijn er voor fabrikanten geen
prikkels om de beveiliging serieuzer te
nemen. Het is vergelijkbaar met de norm
voor elektrische veiligheid. Apparatuur
die niet aan die norm voldoet, mag niet
op de markt worden gebracht. Naast de
overheid zal de gehele it-industrie van
producenten, serviceproviders en veiligheidsexperts in actie moeten komen.’

DEHNcube: Dé „outdoor“
overspanningsbeveiliging
voor omvormers!
- Eerste type 2 DC afleider op basis van IP65
behuizing
- Compleet geleverd inclusief aansluitkabels
- Versies voor een of twee MPP-trackers
- Voorkomt brandschade door SCI technologie
- Beveilig de omvormer én achterliggende installatie

Meer informatie: www.conduct.nl

DEHN beveiligt.
Overspanningsbeveiliging, Bliksembeveiliging en Veiligheidsmateriaal

Officieel Agentschap

Voor meer informatie, bezoek pv-trade.baywa-re.lu

Het omvormerprobleem in het kort
Naar aanleiding van een attente huurder en een reportage van RTV Drenthe waarschuwde woningcorporatie
Domesta half januari circa 100 huurders in Emmen voor
een datalek, ontstaan door hun zonnepanelenomvormer.
Wat was in het kort het probleem? De Hosola-omvormer
heeft een wifi-module die continu een zogenaamd ‘accesspoint’ uitzendt; in de lijst netwerken afgekort als
AP met een stel cijfers. Ook na de installatie staat deze
‘AP’ standaard open zodra er niets handmatig gewijzigd
wordt. En dat is een verschil met een aantal andere omvormers op de markt waarbij de ‘AP’ verdwijnt zodra er
netwerkcontact is geweest met de router of het modem
van het (interne) thuisnetwerk.

Groenewegen reageert genuanceerd op het specifieke
omvormerprobleem: ‘Na toegang tot het accesspoint van
de omvormer kan, afhankelijk van de functionaliteiten op
de omvormer, het thuisnetwerk benaderd worden.
Afhankelijk van het specifieke beveiligingsprobleem en
functionaliteit van het apparaat zou er mogelijk toegang
gekregen kunnen worden tot het thuisnetwerk. Na toegang tot het thuisnetwerk is er van alles mogelijk. Tot het
herleiden en onderscheppen van internetverkeer, tot het
inlezen van bankgegevens en e-mails of zelfs het uploaden van illegale content. Je kunt niet zwart op wit zeggen
dat er door toegang tot de omvormer ook toegang is tot
het thuisnetwerk. Vaak zijn deze 2 netwerken nog wel van
elkaar gescheiden. De omvormer heeft alleen de functionaliteit om statistieken uit te lezen, maar dat kan verschillen
per leverancier, apparaat of model.’

Conduct Nederland
Stockholm 31, 2993 LM Barendrecht, (t) 0180-531120
info@conduct.nl
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SDE+ 2017:
meer ruimte voor aanvragen zon-pv

e Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO.nl) heeft recentelijk
de toekenningen van
de tweede ronde van
de SDE+-regeling van 2016 bekendgemaakt. Opvallend is dat er voor bijna 1
gigawattpiek aan zonnestroomprojecten
is toegewezen. Er is sprake van een
doorbraak die ook veelbelovend is voor
de toewijzingen voor 2017.

BEZOEK ONS! SOLAR SOLUTIONS INT. 2017
MAART 22 & 23, EXPO HAARLEMMERMEER
STANDNUMMER D2

ONTWORPEN EN GEPRODUCEERD IN EUROPA.
EEN OOSTENRIJKSE FAMILIETRADITIE
VAN KWALITEIT, BETROUWBAARHEID
EN INNOVATIE.
24HRS

SUN
www.24hoursofsun.com

De divisie Solar Energy van Fronius werkt sinds 1992 aan oplossingen op het gebied van zonne-energie.
Wij zijn een familiebedrijf met een lange traditie op het gebied van vermogenselektronica. Vanaf het eerste
acculaadapparaat in 1945 zijn wij wereldwijd toonaangevend op het gebied van innovatie, kwaliteit en
vermogensomzetting. Onze innovatie wordt geleid door onze visie van 24 uur zon, een toekomst die wij voor
ons zien waarin alles uitsluitend wordt aangedreven en ondersteund door duurzame energie.
Meer op: www.fronius.com

Dit kalenderjaar is er 12 miljard euro
beschikbaar voor de SDE+-regeling,
hetgeen een aanzienlijke verhoging
is ten opzichte van 2016. Bovendien
zal men in 2017 voor de bijstook van
biomassa maar een beperkt beroep
kunnen doen op het SDE+-budget,
omdat het in het Energieakkoord
afgesproken maximum voor biomassa
al bijna bereikt is. Ook met betrekking
tot de andere potentiële aanvragers,
wind op land en geothermie, is het niet
de verwachting dat deze een substantieel groter beroep zullen doen op het
SDE+-budget in 2017. De conclusie is
dat er veel en meer ruimte zal zijn voor
aanvragen voor zon-pv.
De prijsontwikkelingen in zonnepanelen
en omvormers maken zon-pv steeds
competitiever ten opzichte van de
concurrerende technieken. Het grootste deel van de recente toewijzing van
SDE+-gelden voor zon-pv bevond zich
op een niveau van net onder de 11 eurocent per kilowattuur. Volgens insiders
een scherp tarief, maar blijkbaar voor
de markt al een acceptabel prijsniveau.
Hopelijk is er bij deze aanvragen niet te
veel gespeculeerd op toekomstige prijsverlagingen van zonnepanelen, want

Jaap Baarsma | Voorzitter Holland Solar

naar mate de prijs van zonnepanelen
zakt zullen de mogelijkheden van verdere
verlaging steeds geringer worden.
Wel is RVO.nl steeds strikter geworden
in de voorwaarden voor toekenning en
zal de conversiegraad van de aanvragen
van 2016 hoger zijn dan die van 2014.
Toen hebben veel toekenningen uiteindelijk niet geleid tot realisatie.
Het zou ons inziens wenselijk zijn om de
doorlooptijd van projecten te verkorten.
Een groot deel van de SDE+-projecten
zijn dakgebonden projecten van 15
tot 500 kilowattpiek. Hiervoor is in het
algemeen geen vergunning nodig en
deze projecten zouden binnen een jaar
na toekenning gerealiseerd moeten
kunnen worden. Bij een veldopstelling
ligt dat wat lastiger, hoewel RVO.nl ook
daar vaak vooraf commitment van de
betrokken overheden vraagt.
Binnen de versnellingstafel van het
Energieakkoord is gesuggereerd om
een aanpak als bij ‘Wind op Zee’ na te
streven voor heel grote projecten (red.
groter dan 20 megawattpiek). Hierbij zou de planologische procedure
moeten zijn afgerond, draagvlak moeten
zijn verzekerd en de aansluiting op
het elektriciteitsnet gegarandeerd zijn
alvorens de aanbesteding te starten.
Het ligt in de verwachting dat na het
wegnemen van de ontwikkelingsrisico’s
de inschrijvingsprijs nog aanzienlijk zou
kunnen zakken.
Hoe dan ook zal er in 2017 veel ruimte
zijn voor zonnestroomprojecten. Dit
geldt voor de hele range van projecten,
van dakgebonden projecten van 15 tot
500 kilowattpiek – of zelfs groter – tot
veldopstellingen van 500 kilowattpiek
tot tientallen megawattpiek.

Het is aan de markt om dit op te pakken
en daarmee niet alleen een interessante
business te creëren, maar ook de bijdrage van zon-pv in de energietransitie
te vergroten.
Iedereen is ervan overtuigd dat zon-pv
een substantiële bijdrage moet leveren
aan de duurzame energiemix in 2050.
Deze zal enerzijds moeten komen uit de
gebouwde omgeving –huishoudens, bedrijven en instellingen – maar anderzijds
ook uit het dubbelgebruik van daarvoor
geschikte ruimte, rond de infrastructuur
– zoals dijken en wegen – rond vliegvelden en op wateroppervlakten.
Het is een grote uitdaging en in 2017
zou daarmee een goed begin gemaakt
kunnen worden via de beschikbare
budgetten van de SDE+ 2017.
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UITGELICHT
In de rubriek Uitgelicht toont
Solar Magazine ieder kwartaal
in woord en beeld bijzondere
projecten met zonne-energiesystemen. De projecten zijn
stuk voor stuk uniek. Soms
vanwege de omvang, soms
door nieuwe technologie.
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Hoofdkantoor en distributiecentra
van Jumbo Supermarkten (Veghel)

De Oskam Groep

Graansloot Kampen

(Utrecht)

(Kampen)

Realisatiedatum: februari 2017
Wat: 14.000 zonnepanelen
Waar: op het dak van het hoofdkantoor en

Realisatiedatum: maart 2017
Wat: 6.500 zonnepanelen
Waar: op het dak van diverse panden van

Realisatiedatum: maart 2017
Wat: 10.480 zonnepanelen
Waar: op de daken van meerdere panden

Installateur: DenG Solar
Leveranciers: 6.500 zonnepanelen met

Installateur: Zonnegilde
Leveranciers: Heckert (10.480 zon-

distributiecentra van Jumbo Supermarkten
in Veghel
Installateur: KiesZon
Leveranciers: Solar Frontier (14.000 zonnepanelen van 170 wattpiek per stuk), Huawei (57
omvormers type Sun 2000 33KTL) en Esdec
(montagesysteem FlatFix Fusion)
Wetenswaardig: de grootschalige plaatsing
van zonnepanelen is onderdeel van Jumbo’s
Klimaatplan. De supermarktketen zet in op 20
procent duurzame energie in 2020, waarvan 5
procent afkomstig is van eigen energieopwekking. KiesZon heeft het systeem aan Jumbo
geleverd in een full service operational lease
vorm. Zelf ontwerpen, bouwen en financieren
heeft voor KiesZon de basis gelegd voor dit
project, het dagelijks monitoren en onderhouden moet voor een optimaal presterend
systeem met dito productie zorgen.

de Oskam Groep in Utrecht

een totaalvermogen van 1,7 megawattpiek. Fase 1, die momenteel gerealiseerd wordt, betreft 1.500 tot 2.000
zonnepanelen waarbij 7 of 8 omvormers
gebruikt worden.
Wetenswaardig: volgens Oskam Group
is het zonnepanelenproject het bedrijf
het grootste pv-systeem in Utrecht tot
nu toe. Met de zonnepanelen kan De
Oskam Groep, gevestigd op Industrieterrein Lage Weide, volledig voorzien in
de eigen stroomvoorziening.

van Graansloot Kampen in Kampen

nepanelen van 265 wattpiek per stuk),
SolarEdge (5.240 power optimizers en
92 omvormers), Esdec (montagesysteem
Flatfix Fusion) en KWWS (montagesysteem Solarstell)
Wetenswaardig: Weever uit Kampen is al
mede-eigenaar van 4 windmolens op het
industrieterrein Haatlandhaven in Kampen
waar zo’n 24 megawattuur per jaar wordt
opgewekt. Weever heeft nu ook de daken
van meerdere panden van Graansloot
Kampen voorzien van zonnepanelen. De
financiering van dit project is mede mogelijk gemaakt door het verkrijgen van de
SDE+ subsidie uit 2014 en de participatie
van het EnergieFonds Overijssel.
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Ondanks dat Herbert en Altena het zelf
ook niet zeker weten, kunnen ook zij
zich niet aan de indruk onttrekken dat
Zonneplan een van de marktleiders
is als het gaat om de installatie van
zonnepanelen. Zonneplan installeert bij
particulieren jaarlijks enkele duizenden
pv-systemen. Vanaf dag één meet het
bedrijf deze zonnepanelen op afstand
in. ‘Wij waren het eerste Nederlandse
pv-bedrijf dat deze strategie uitrolde’,
memoreert Herbert. ‘Ook de Zonneplanapp, waarmee onze montageteams de
oplevering van de pv-systemen documenteren, was een primeur.’
Van vakanties naar zonnepanelen
Dat het Zonneplan voor de zon gaat werd
anderhalf jaar geleden duidelijk toen
het bedrijf een FD Gouden Gazelle in
de provincie Overijssel won. Het bedrijf
werd aangewezen als snelstgroeiende
onderneming. Het zijn volgens Herbert
en Altena de roots van het bedrijf die
grotendeels de verklaring voor het succes
zijn. ‘Van origine zijn wij een IT-bedrijf dat
een vakatievergelijkingswebsite heeft
bedacht. Dit is een markt waar de concurrentie gigantisch groot is. Meer dan
in andere sectoren staat daardoor het
belang van de klant voorop. Dat uitgangspunt hebben wij ook in Zonneplan gekozen: de klant centraal stellen. Alle stappen
die wij zetten zijn daarop gericht. Zo
kunnen klanten bij ons zelfs op de dag
dat wij komen installeren hun aanschaf
nog annuleren. Verder was de beweegreden voor het op afstand inmeten van
zonnepanelen niet de kostenbesparing,
maar het ontlasten van de klant door het
aantal huisbezoeken te minimaliseren.
Natuurlijk was dat in het begin spannend, want je wist lang niet altijd wat je
op locatie zou aantreffen. Daar hebben
wij nu 6 jaar na dato uiteraard meer dan
genoeg ervaring mee.’
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Zonneplan: ‘Nu verschil
maken met zonnepanelen,
uitbreiding van portfolio
in de komende 5 jaar’

contact staat met het hoofdkantoor in
Zwolle. Daar staat personeel standby om
zonnepanelen live in te tekenen.’
Mede door het openen van winkels heeft
Zonneplan afgelopen jaar opnieuw een
gezonde groei doorgemaakt. Wel merkt
Herbert op dat ook Zonneplan merkt dat
sommige consumenten aarzelen door de
aanhoudende discussie over de salderingsregeling. ‘Dit neemt echter niet weg
dat wij als bedrijf nog steeds groeien.
De afgelopen december aangenomen
motie voor het behoud van de salderingsregeling is daarbij een steun in de rug.
Beredeneerd vanuit de consument kunnen wij ons overigens niet voorstellen dat
de salderingsregeling afgeschaft wordt
of überhaupt aangepast wordt. Het is het
meest logische instrument om de consument bij de energietransitie te betrekken.’

‘Hoofddoel voor Zonneplan is een speler van
importantie zijn en blijven op het gebied van
duurzaamheid. Nu maken wij het verschil met
zonnepanelen, over 3 tot 5 jaar misschien wel met
een ander product.’ Aan het woord zijn Koen Altena
en Erwin Herbert van Zonneplan.

Fysieke winkels
De groei die Zonneplan de afgelopen
jaren heeft doorgemaakt, heeft het bedrijf
volgens Altena samen met de zelfstandige installatieteams en –bedrijven
doorgemaakt. ‘Zij zijn met ons meegegroeid, want vrijwel alle installatiepartners zijn vanaf het eerste uur betrokken’,
stelt Altena. ‘Een nieuwe stap in onze
ontwikkeling is de opening van fysieke
zonnepanelenwinkels. Afgelopen zomer
hebben wij in Ede onze eerste – al dan
niet tijdelijke – zonnepanelenwinkel geopend. Binnenkort opent de vijfde winkel
zijn deuren. Waarom we die openen? Wij
willen dicht bij de consument zijn, omdat
die het waardeert als hij dicht bij huis
informatie kan inwinnen over zonnepanelen. In beginsel zijn de winkels steeds een
jaar open daar wij een bepaalde spanningsboog willen creëren. Wat overigens
niet wil zeggen dat als een winkel goed
draait, wij die niet langer open zullen
houden. Leuk detail is dat het winkelpersoneel via een videoverbinding in direct

‘55 procent Nederlandse
installateurs koopt zonnepanelen
bij de groothandel’
Waar Solar Magazine en Solar Solutions in
januari het Nationaal Solar Trendrapport
2017 presenteerden, publiceerde het EuPD
Research vrijwel gelijktijdig de Global PV
InstallerMonitor 2016/2017. Voor de Nederlandse markt ondervroeg het bedrijf 101
installateurs. De redactie van Solar Magazine
zet de belangrijkste conclusies op een rij.
Voor zowel dedicated pv-installateurs als reguliere elektrotechnische installatiebedrijven vormt
volgens de onderzoekers van EuPD Research
het residentiële segment het grootste gedeelte
van de markt, te weten respectievelijk voor 54
en 41 procent van de installatiebedrijven. In het
afgelopen kalenderjaar heeft 45 procent van de
ondervraagde installateurs zijn zonnepanelen
rechtstreeks bij een fabrikant gekocht. Bij omvormers is dit percentage 47 procent.

Kijkt men naar merken, dan zijn Canadian
Solar en SMA en SolarEdge in 2016 de meest
frequent gekochte merken. LG Solar is qua
naam het bekendste merk, terwijl Solarwatt
de hoogste Net Promotor Score (red. 85,8)
behaalt. 24 procent van de ondervraagden
verkoopt overigens zonnepanelen van Canadian Solar, 49 procent omvormers van SMA
en 46 procent producten van SolarEdge.
Ondanks dat zonnepanelen van het merk
Canadian Solar door de meeste installateurs
in het portfolio opgenomen is, behoudt JA
Solar volgens de onderzoekers het grootste
marktaandeel in volume. Qua technologie
leiden monokristallijne zonnepanelen de
dans met een marktaandeel van 55 procent,
gevolgd door polykristallijne zonnepanelen
(38 procent) en dunne filmzonnepanelen
(6,5 procent).
Opvallend is het nog altijd hoge percentage
installateurs dat zonnepanelen van Amerisolar (red. 9,9 procent) koopt; een merk dat in
het nabije verleden veelvuldig genoemd is
inzake het omzeilen van de importheffingen

op Chinese zonnepanelen. Noemenswaardig
in dit kader is dat van de installateurs die
Amerisolar verkoopt, 30 procent geen enkel
ander zonnepanelenmerk aanbiedt. Bij geen
enkel ander zonnepanelenmerk in het EuPDonderzoek is dit percentage zo hoog.
Van de geïnterviewde installateurs die hun
producten (red. zonnepanelen en omvormers)
bij een groothandel kopen, doet 18,5 procent
dit bij Solarclarity, 12 procent bij Libra Energy
en 11 procent bij Natec en Rexel. De voornaamste redenen waarom installateurs bij
groothandels kopen zijn volgens hen betrouwbare leveringen en garantievoorwaarden.
Waar de installateur een sterke voorkeur
heeft voor de merken die hij aankoopt, is
de consument minder kritisch. Eindklanten
vragen volgens een ruime meerderheid van
de geïnterviewde installateurs zelden (red. 37
procent) of nooit (red. 28 procent) om een
specifiek zonnepanelen- of omvormermerk.

Isolatieplan
Overigens zal Zonneplan volgens Altena
altijd inspelen op marktveranderingen.
‘Zo zijn wij vorig jaar gestart met Isolatieplan: een bedrijf dat zich richt op het
isoleren van spouwmuren van huizen. Het
is een verbreding van het portfolio en wij
merken dat klanten die bij ons zonnepanelen hebben gekocht openstaan voor
verdere verduurzamingsmaatregelen. Isolatieplan is daarop een eerste antwoord.’
‘Er zullen in de toekomst meerdere
antwoorden volgen’, vult Herbert aan. ‘Zo
is het denkbaar dat wij ooit zonnewarmtesystemen gaan aanbieden. Als het voor
de consument comfortabel en betaalbaar
is, zullen wij dit type producten aanbieden. Voor ons is het bovendien een vorm
van risicospreiding, want er zullen altijd
marktfluctuaties zijn. Ook bij zonnepanelen, al dan niet veroorzaakt door politieke
beslissingen. Hoofddoel voor Zonneplan
is een speler van importantie zijn en blijven op het gebied van duurzaamheid. Nu
maken wij het verschil met zonnepanelen,
over 3 tot 5 jaar misschien wel met een
ander product.’
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‘Een zonnepaneel dat volledig
vrij is van PID bestaat niet.’
Dit stelt Ismaël Ben-Al-Lal
van het Vlaamse bedrijf
iLumen. De redactie van
Solar Magazine spreekt
met Ben-Al-Lal en ElbertJan Achterberg (Solar
Tester) over PID; vermeende
sluipmoordenaar van
zonnepanelen.
PID, oftewel Potential Induced Degradation, is een effect dat veelal 2 tot 3
jaar na de ingebruikname van zonnepanelen optreedt. Op de lange termijn,
na 25 jaar, kan dit het rendement van
zonnepanelen volgens onderzoekers
met 15 tot 17 procent doen afnemen.
Het antwoord op het probleem is de
PID-box. Dit apparaat gaat de zogenaamde lekstromen en daarmee de
oorzaak van PID tegen.

1.400 stuks per maand
Op de Europese markt zijn er 2 dominante aanbieders van PID-boxen,
te weten PIDBULL en iLumen. Beide
bedrijven zijn afkomstig uit Vlaanderen
en weten hun producten inmiddels
wereldwijd te exporteren waarbij de
PIDbox van iLumen op iedere omvormer
kan worden toegepast. ‘Wij produceren
maandelijks zo’n 1.400 PIDboxen en dat
aantal willen wij dit jaar minstens verdubbelen’, vertelt iLumen-oprichter Ismaël Ben-Al-Lal. Inmiddels zijn iLumens
PIDboxen wereldwijd op een totaalvermogen van 550 megawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd. Goed voor zo’n
5.000 klanten in 36 landen. Ondanks dat
Vlaanderen meer dan 2 gigawattpiek
opgesteld zonnepanelenvermogen kent,
wordt bijna 90 procent van de omzet
door iLumen uit export gehaald.
Bij de start van het bedrijf bouwde
iLumen een merkonafhankelijk platform
voor het monitoren van zonneparken.
Ben-Al-Lal: ‘Deze parken staan overal
ter wereld; in Europa, maar bijvoorbeeld ook in Azië. Het oudste project
in onze database dateert uit 1985. Dit

alles heeft ons een schat aan historische data opgeleverd. Tijdens deze
activiteiten zijn wij ook voor het eerst in
aanraking gekomen met PID. Bepaalde
zonneparken bleken versneld rendement te verliezen. Vanuit garantieclaims
leverden zonnepanelenfabrikanten
nieuwe zonnepanelen, maar die kenden
veelal na 1 jaar hetzelfde probleem. De
oorzaak? PID.’
Vermogensverlies
Het verhaal van Ben-Al-Lal wordt
bevestigd door Elbert-Jan Achterberg
van Solar Tester. Zijn bedrijf onderzoekt
zonnepanelen in een mobiel testlab. In
het testlab wordt het vermogen van de
zonnepanelen gemeten met een flashtest en worden panelen onderzocht op
onzichtbare gebreken door elektroluminescentiebeelden te maken. Afgelopen kalenderjaar verrichtte Achterberg
testen op honderden pv-systemen die
getroffen werden door de extreme hagelbuien in Zuidoost-Brabant.
Recentelijk liet Achterberg opnieuw van
zich horen door op de weblog van Solar
Magazine te stellen dat PID een u
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potentiële sluipmoordenaar voor zonnepanelen is. Achterberg deed de uitspraken in het kader van een onderzoek dat
zijn bedrijf verrichtte voor het Belgische
IMO-IMOMEC. ‘Wij hebben voor hen
bij 49 zonnepanelen van 32 gangbare
merken de gevoeligheid voor PID onderzocht. 78 procent van de geteste zonnepanelen blijkt gevoelig voor PID; deze
laten in de test een vermogensverlies
van 5 procent of meer zien. 33 van de
geteste zonnepanelen (red. 67 procent)
had een vermogensverlies van 20 procent of meer.’ In Nederland, België en
Frankrijk heeft Solar Tester bovendien
bij pv-installaties met een totaal vermogen van meer dan 60 megawattpiek
PID vastgesteld.
Potentiaalverschil
Achterberg legt nog maar eens uit
waardoor het fenomeen veroorzaakt
wordt. ‘PID ontstaat bij een groot
potentiaalverschil tussen de zonnecellen en het frame van het zonnepaneel.
Dit potentiaalverschil veroorzaakt een
lekstroom waardoor natrium-ionen in
de zonnecel worden gebracht. Deze
natrium-ionen zorgen ervoor dat de
zonnecellen steeds slechter gaan
werken. Overigens niet alle zonnepanelen zijn gevoelig voor PID. Of PID
ontstaat, hangt ook af van de in het
systeem gebruikte omvormer en de
lokale omstandigheden.’
Volgens zowel Achterberg als Ben-AlLal zijn PID-boxen het antwoord op
PID-problemen. Achterberg: ‘Deze apparaten kunnen aangetaste zonnepanelen tot 98 procent van het oorspronkelijke vermogen herstellen.’ Een PID-box
wordt hiertoe tussen de zonnepanelen
en de omvormer geïnstalleerd. ‘’s
Nachts, wanneer de zonnepanelen
niet actief zijn, herstelt onze PIDbox de
aangetaste zonnecellen door er een
sterke elektrische lading door te sturen’, duidt Ben-Al-Lal. ‘Daardoor stijgt
hun werking na circa 40 dagen tot 98
procent van het oorspronkelijke niveau.
Bovendien beschermt het apparaat
de installatie tegen toekomstig rendementsverlies. Het energieverbruik van
de PIDbox vertegenwoordigt overigens
amper 1 procent van de meeropbrengst
aan energie.’
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Projectcalculaties vervelend en tijdrovend? Niet langer met de
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Leer en probeer!
• Leer:

• Probeer:

Bekijk hoe het werkt.
We geven elk uur een presentatie.

Ervaar hoe het werkt.
Ga aan de slag in de speelruimte.

. .en ontdek hoe jij meer tijd overhoudt voor koffie.
Ook bij woningen
Volgens Ben-Al-Lal zijn het vooral investeerders van grootschalige zonneparken
die PID op het spoor komen. ‘Zij hebben
er groot belang bij dat het beloofde
financiële rendement behaald wordt en
volgen de prestaties van hun zonneparken zeer nauwgezet. Zij vergelijken zelfs
het daadwerkelijke aantal zonuren met
de behaalde energieopbrengst. Als er
een mismatch is trekken zij meteen aan
de bel. Zonder dat mensen het beseffen komt PID echter ook bij residentiële
systemen op woningen voor. Om die
reden komen wij nog dit jaar met een
nieuw product op de markt dat specifiek bedoeld is voor kleine residentiële
systemen tot 8 zonnepanelen.’
Ben-Al-Lal constateert dat PID in de
afgelopen 10 jaar aan een opmars bezig
is. ‘Vooral installaties die geplaatst
zijn na 2008 zijn getroffen door PID.
De omvormers van deze pv-systemen
beschikken namelijk niet langer over
een transformator. Deze transformator
zorgde in het verleden voor een galvanische scheiding tussen de zonnepanelen
en het AC-net waardoor de negatieve

pool geaard kon worden. Op die manier
was het optreden van PID niet mogelijk.
De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat
dit oude type omvormer wel 5 procent
minder rendement kende.’
Overigens wil Ben-Al-Lal de mythe
van een PID-vrij zonnepaneel doorbreken. ‘Een PID-vrij zonnepaneel
bestaat simpelweg niet. Zonnepanelen
van fabrikanten die dit claimen hebben weliswaar een PID-test van TÜV
Rheinland doorstaan, maar dat is niet
meer dan een test van 96 uur. Als je
slaagt voor die test, door ten minste
95 procent rendement na 96 uur over
te houden, dan mag je zeggen dat je
zonnepaneel PID-vrij is. Daarmee is
er dus altijd wel een beetje PID in een
zonnepaneel. Ieder type zonnepaneel
heeft het, ook glas-glaspanelen zonder aluminium frame.’
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‘De zonnepanelenmarkt heeft al jaren
te maken met een overaanbod, vooral
door de productiestuip in Azië. Door
significante prijsdalingen groeit de
concurrentiedruk en zijn fabrikanten
genoodzaakt hun focus aan te passen’,
aldus Wade.
Terawattpiek nieuwe capaciteit
Wade observeert dat de ontwikkeling
van dunne film op de korte en lange termijn onlosmakelijk verbonden is aan de
toekomstige groei van zonne-energie.
‘De wereldleiders hebben zich gecommitteerd aan het Klimaatakkoord van
Parijs. Een derde van de toekomstige
energievoorzieningen moet uit de zon
komen. Het gevolg is dat er de komende 15 jaar een aantal terawattpiek
aan nieuwe capaciteit gebouwd moet
worden. Anders worden de gestelde
klimaatdoelstellingen gemist.’
Wade ziet op de Europese markt ook
positieve voorbeelden. Zo maakte
CNBM, het Chinese conglomeraat achter
onder meer de Duitse dunne film fabrikant Avancis, grootse plannen bekend.
De komende 5 jaar moet er minstens
10 gigawattpiek aan capaciteit in China
bijgeplaatst worden. Buiten China ligt de
ambitie op 5 gigawattpiek aan extra vermogen. Het is onduidelijk of ook Europa
een doelmarkt van de Chinezen is. Wade:
‘Het aandeel dunne film gaat hierdoor
wereldwijd substantieel groeien.’

Marktgroei
In 2015 had de dunne film zonneceltechniek een marktaandeel van 8
procent van de wereldwijde zonnepanelenproductie, zo becijferde het Fraunhofer-Institut. In 2015 zou de productie
liggen op ruim 5 gigawattpiek. Vooral de
productie van cadmium telluride (CdTe)
en in mindere mate CIGS zit sinds 2013
weer in de lift. Volgens marktvorser Global Market Insights gaat de wereldwijde
markt van dunne film met 16 procent
groeien tot 2024. De marktgrootte zou
in 2015 circa 8 miljard dollar (red. 7,6
miljard euro) zijn.
Wade ziet 2 trends voor de komende
jaren. De aanwas van grootschalige installaties – parken, industriële
daken – zal zich in de zogenaamde
‘Sunbelt’ landen (red. landen tot 35
graden boven de evenaar) voortzetten. ‘In sommige landen ontbreken
simpelweg de infrastructuur en kennis
om miljoenen kleinschalige installaties
aan het net te koppelen”. In Europa
ziet Wade volop kansen voor kleinschalige toepassingen in de gebouwde
omgeving en automotive voor dunne
film. ‘Dunne film heeft een aantal
voordelen ten opzichte van de andere
technieken. Het materiaal is flexibel en
gemakkelijk toepasbaar op dak, gevel
van een huis of bedrijfspand. Het zijn
lichtgewicht panelen die de bouwsector ook constructieve voordelen biedt.

De industrie moet zich aansluiten bij
initiatieven zoals nul-op-de-meter in
Nederland.’ Naast Building Integrated
PV (BIPV) gaat dunne film ook haar rol
in Vehicle Integrated PV vergroten, zo
voorspelt Wade.
Efficiencyrecord
De efficiency van de dunne filmzonnecel wordt de laatste jaren continu
verbeterd. De Duitse fabrikant Manz
kwam eind 2016 in het lab tot een efficiencyrecord van 22,6 procent voor
de CIGS-techniek. De fabricagekosten
van prototype CIGS-fabriek van Manz
zouden, afhankelijk van de locatie en
capaciteit van de fabriek, tot 50 procent lager liggen dan de gemiddelde
fabricagekosten van een kristallijn
siliciumfabriek. Wade: ‘Feit is dat het
productieproces veel meer rechttoe
rechtaan is dan het productieproces
van kristallijn silicium. En daarmee ligt
de CO2-voetafdruk een stuk lager.’
En ten slotte de prijs, in het verleden
vaak een struikelblok voor investeerders? Deze is sinds 2006 gedaald en
schommelt nu rond een gemiddelde van
60 eurocent per wattpiek, zo toont onderzoek van Fraunhofer ISE aan. Wade:
‘Ik kan niet voor de fabrikanten spreken,
maar de prijs wordt steeds concurrerender met de gangbare kristallijn
silicium technieken.’
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Greenpeace gaat als eerste 400.000 leden informeren:

Landelijke promotiecampagne
voor duurzame (zonne)warmte van start
‘Wij moeten installateurs en eindgebruikers laten zien dat er een kansrijke
markt voor het oprapen ligt en hoop en vertrouwen in de duurzame warmtemarkt
creëren.’ Aan het woord is Gerard van Amerongen, voorzitter van de
Versnellingstafel 2 Duurzame warmte.
In het kader van het Energieakkoord
zijn afgelopen kalenderjaar een zestal
Versnellingstafels van start gegaan.
Zonnewarmte maakt onderdeel uit van
Versnellingstafel 2 Duurzame warmte.
‘Toen voor Holland Solar de kans zich
voor deed om deze versnellingstafel
voor te zitten, hebben wij deze met
beide handen aangegrepen’, duidt Van
Amerongen. ‘Aan deze tafel zijn alle
technieken die onderdeel zijn van de
Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE-)regeling vertegenwoordigd.
Naast zonnewarmte gaat het om warmtepompen, bioketels en pelletkachels.’

Kleine omvormer. Groot verschil.
≤ 6 kW | ≤ 9,5 kg | 99% EU-rendement

De revolutionaire nieuwe PV-omvormer
Bezoek ons op de
Vijfhuizen, 22-23 maart, 2017, Stand C6
Ga voor gratis entree naar onze website

www.solaredge.nl

DW-Portal in het leven geroepen
Het eerste wapenfeit van de versnellingstafel is een landelijke promotiecampagne voor duurzame warmte die
in de maand maart van start gaat. Ook
de Rijksoverheid en maatschappelijke
organisaties doen naast het bedrijfsleven een duit in het zakje. ‘Kern van de
promotiecampagne is De Duurzame
Warmte (DW)-Portal’, stelt Van Amerongen. ‘Deze webapplicatie is bedoeld
voor het versnellen van de afzet van de
duurzame warmteproducten die voor
subsidie in aanmerking komen binnen
de ISDE-regeling. Basisgedachte is dat
met name maatschappelijke organisaties aandacht geven aan deze producten en hun leden verwijzen naar de DWPortal. Het DW-Portal wordt ontwikkeld
en beheerd door Milieucentraal.’
Met Greenpeace heeft de versnellingstafel direct een grote vis aan de haak
geslagen. Na het Wereld Natuur Fonds
(red. bijna 800.000 leden) en Natuurmonumenten (red. ruim 700.000 leden)
is Greenpeace met 400.000 leden qua
omvang de derde natuur- en milieuorganisatie van Nederland. ‘Greenpreace wil
handelingsperspectief aan haar leden u
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50 procent meer subsidie voor zonneboilers
Binnen de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) zijn de subsidiebedragen die per 1 januari 2017 aan zonneboilers toegekend worden tot 50
procent verhoogd. Voor installaties kleiner dan 10 vierkante meter bedraagt het
subsidiebedrag 0,75 euro per kilowattuur. Voor de installaties met een collectoroppervlakte (apertuur) van 10 tot en met 200 vierkante meter bedraagt het
subsidiebedrag 0,30 euro per kilowattuur. De hoogte van het subsidiebedrag is
afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor zonneboilers tot
10 vierkante meter hangt deze af van de jaaropbrengst en ligt deze tussen de
500 en 1.800 euro. Voor systemen groter dan 10 vierkante meter is de subsidie
ongeveer 190 euro per vierkante meter apertuuroppervlakte.
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UW LOKALE PARTNER VOOR PV-SYSTEMEN

STAND C3

Met meer dan 20 jaar wereldwijde kennis en ervaring op zak belevert Krannich Solar haar klanten met hoogwaardige- en
marktleidende PV-materialen en technische ondersteuning. Als geen ander weet Krannich Solar het internationaal in- en
verkopen van materialen te combineren met een sterke, lokale en vooral persoonlijke service. Het Krannich NL-team
werkt dan ook graag hecht samen met haar klanten, door heel Nederland.

bieden’, legt Van Amerongen uit. ‘Om
die reden zijn er bij de portal 21 leveranciers – waaronder 11 zonnewarmtebedrijven – betrokken die de leden van
Greenpeace in contact kunnen brengen
met door hen geselecteerde vakbekwame installateurs. De bedoeling is dat het
initiatief zich uitbreidt en dat na Greenpeace ook andere partijen aanhaken.
Het succes moet eind 2017 hoe dan
ook meetbaar zijn. Het is de ambitie van
de sector om zowel voor zonnewarmte
als warmtepompen 40 procent van het
budget in de ISDE-regeling te claimen.
De overige 20 procent zou voor bioketels en pelletkachels zijn. Het verleden
leert dat de doelstellingen in aantallen
beperkt worden door de hoeveelheid
subsidie. Deze campagne verhoogt
de kans dat de ISDE-pot leeg gaat.
Volgens de regeling kan je dan in 2018,
bij een opnieuw gevulde subsidiepot,
alsnog subsidie aanvragen. Maar ik zie
ook zeker kansen in zo’n geval voor een
aanvullend budget in 2017. Het sentiment voor de ISDE-regeling is goed en
het is bovendien een goedkopere regeling dan de SDE+-regeling.’
50 tot 100 procent groei
Een van de grote voordelen voor installateurs is volgens Van Amerongen dat
de portal een gratis leadgenerator is.
‘Zij betalen geen bemiddelingskosten.
Wel worden aan de installateurs bepaalde vaardigheidseisen gesteld.
Zo moeten zij een erkend examen afgelegd hebben of in het bezit zijn van een
KvINL-erkenning (red. de voormalige
SEI-erkenning).

Overigens is het niet ondenkbaar dat dit
ook voor het aanvragen van subsidie via
de ISDE-regeling in de nabije toekomst
een verplichting wordt.’
Wat in 2016 de exacte bijdrage van de
ISDE-regeling aan de marktgroei van
zonnewarmte is geweest, is volgens Van
Amerongen nog niet duidelijk. ‘Maar
het sentiment is dat de markt behoorlijk
gegroeid is. Wij horen in de markt getallen van 50 tot 100 procent groei. Met
de wetenschap dat de ISDE-subsidie
afgelopen jaar zijn opstart beleefde en
subsidie voor zonneboilers per 1 januari
2017 met 50 procent verhoogd is, zijn er
hooggespannen verwachtingen.’
4 doelgroepen
Om de verschillende afzetmarkten te
bereiken zijn aan de Versnellingstafel 2
Duurzame warmte 4 doelgroepen gedefinieerd: particuliere woningbezitters,
woningcorporaties, installateurs en de
(agrarische) industrie.
‘De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er
niks zo lastig is als de particuliere huizenbezitter te verleiden tot de energietransitie’, beseft Van Amerongen. ‘Als
er financiële keuzes gemaakt worden,
moet men kiezen tussen een nieuwe
auto, nieuwe keuken of de energietransitie. Dan kiest men toch vaak voor de
eerste 2 zaken. Om die reden willen wij
voortrekkers activeren zodat installateurs zien en kunnen laten zien dat de
energietransitie voor woningeigenaren
geen dromerij is.’ Net als voor particuliere woningeigenaren speelt ook bij de
doelgroep woningcorporaties geld een
rol. ‘Hier draait het om de woonlasten
die niet mogen toenemen. Groot voordeel is hier echter dat de sector systematisch aan de energietransitie werkt.
Hier is dus veel laaghangend fruit.’

Taaie rakker
De derde doelgroep, de installateur,
wordt door Van Amerongen omschreven als ‘een taaie rakker’. ‘In de
positieve zin des woords. De installateur bijt zich ergens in vast, maar het
is wel lastig om daar richting aan te
geven. Willen wij in 2023 echter over
62 petajoule duurzame warmte kunnen
beschikken, dan moet de installateur op
grotere schaal aan de slag met duurzame warmte. In aanloop naar 2023
moet je ongekend veel installatiecapaciteit creëren en systemen ontwerpen,
verkopen en monteren. Momenteel zien
de installateurs in de energietransitie –
want deze doelgroep werkt het meest
systematisch aan verduurzaming – de
meeste kansen voor zonnepanelen en
warmtepompen. Voor zonnewarmte
zien zij nog onvoldoende afzetmarkt.
Het is aan ons om dat beeld positief
bij te stellen. Wij moeten hen laten zien
dat hier een kansrijke markt voor het
oprapen ligt en hoop en vertrouwen
in de markt creëren. Een van de grote
afzetmarkten wordt overigens gevormd
door de laatste doelgroep – agrariërs
en de industrie – waar veel vraag is naar
duurzame warmte.’
En voor de leveranciers en installateurs
die geënthousiasmeerd zijn geraakt
voor de DW-Portal heeft Van Amerongen nog wel een boodschap: ‘De pilot
met de portal duurt tot en met eind
2017. Na de zomer is er een evaluatie en
mogelijk ruimte voor nieuwe toetreders.
Er kunnen niet genoeg ambassadeurs
voor duurzame warmte zijn.’

Krannich Solar B.V. _ T: 030 245 1693 _ info@nl.krannich-solar.com _ www.krannich-solar.com
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Bas van Aken (ECN):

‘Bifacial zonnepanelen meer dan serieuze
kandidaat voor grootschalige zon-pv’

4BLUE

UW FULL-SERVICE GROOTHANDEL!
In de rubriek De Onderzoeker spreekt Solar Magazine ieder kwartaal met een professor,
hoogleraar of andere professional die zich bezighoudt met onderzoek naar zonne-energie.
In deze editie spreken wij met Bas van Aken, onderzoeker pv-moduletechnologie bij ECN.
Van Aken, in Delft en Groningen opgeleid
tot materiaalkundig ingenieur, is sinds
2007 werkzaam bij ECN. Gestart bij de
dunne filmsiliciumonderzoeksgroep, is hij
sinds enkele jaren actief op het gebied
van kristallijn siliciumzonnepanelen. Zijn
bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar
zogenaamde bifacial zonnepanelen, al
dan niet drijvend op water.

270/275 MONO FB

270 POLY
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Laaghangend fruit
De zonnecellen in deze tweezijdig werkende zonnepanelen zijn zó gemaakt dat
ze bijna net zo efficiënt licht via de achterkant in elektriciteit kunnen omzetten
als licht dat van de voorkant komt. Van
Aken: ‘Afgelopen kalenderjaar hebben wij
de bifacial zonnepanelen voor de eerste
keer aan het grote publiek getoond
op de Amsterdamse Innovation Expo.
Daarbij demonstreerden wij samen met
Sunfloat schuin opgestelde zonnepanelen op drijvende vlotten op het IJ.’
Van Aken moet naar eigen zeggen helaas
constateren dat het laaghangend fruit,
‘want dat zijn bifacial zonnepanelen als
het om rendementsverbetering gaat’,
nog steeds niet algemeen erkend wordt.
‘Dit terwijl de kilowattuurproductiedata
laten zien dat ze simpelweg meer energie
genereren. De grootste uitdaging is de
rest van de wereld overtuigen dat voor
grootschalige pv-projecten bifacial
zonnepanelen een meer dan serieuze
kandidaat zijn.’
De grootste doorbraak van de afgelopen
5 jaar is volgens Van Aken een Aziatisch
zonnepark. ‘In Noord-Japan is een veld
met 1,25 megawattpiek aan bifacial

zonnepanelen uitgerust. Daar wekken ze
jaarlijks 1.200 kilowattuur per kilowattpiek
op. Dat is ten opzichte van standaardzonnepanelen een extra jaaropbrengst
van 200 kilowattuur. De zonnepanelen
presteren vooral beter als er veel strooilicht is, bijvoorbeeld op een bewolkte
dag. Logischerwijs presteren ze ook
beter op locaties met veel weerkaatsing
van zon- en strooilicht; zoals op witte
dakbedekking of in de sneeuw, maar ook
op het water.’
Energieopbrengstberekeningen
Kijkt men naar de waardeketen van
zonnepanelen, dan concentreert het
onderzoek van ECN zich volgens Van
Aken op 3 zaken. ‘Het zonnecelonderzoek is natuurlijk het meest bekend
uit het verleden, waarbij ECN bijvoorbeeld de n-typezonnecel bij Yingli – de
zogenaamde Pandacel – heeft geïntroduceerd. Daarnaast doen wij ook
moduleonderzoek, maar springen wat
mij betreft onze jaarlijkse energieopbrengstberekeningen het meest in het
oog. Onze berekeningsmodellen zijn de
meest geavanceerde ter wereld.’
Maar ook qua technologieontwikkeling
draagt ECN zijn steentje bij. Van Aken:
‘Zo hebben wij een bifacial zonnepaneel geïntroduceerd waarbij de ruimte
tussen de zonnecellen wit is. Hierdoor
wordt het licht dat op de zonnepanelen
valt in de zonnecellen weerkaatst.’
Blue print
In de visie van ECN kunnen bifacial
zonnepanelen een significante bijdrage

gaan leveren aan de Nederlandse
energiehuishouding. Van Aken: ‘Nederland heeft meer water dan landoppervlakte. Tel daarbij op dat veel water
geen functie vervult en de potentie van
drijvende bifacial zonnepanelen op deze
wateroppervlakten is al snel gigantisch
groot. In de komende periode gaan wij
bovendien onderzoeken of het plaatsen van zonnepanelen ook de vorming
van blauwalgen in wateroppervlakten
afremt. Algenvorming is immers een
bekend Nederlands fenomeen. Verder werken wij in een innovatieproject
samen met het Maritiem Research
Instituut Nederland (MARIN) aan een
robuustere en golfbestendigere onderconstructie. Met die constructie – die
zich onder de golven zal bevinden –
hopen wij de zonnepanelen verticaal te
kunnen plaatsen waardoor de oriëntatie
ten opzichte van de zon een stuk minder
relevant wordt. Het eindresultaat moet
in ieder geval een blue print zijn voor
projectontwikkelaars en installateurs
voor de realisatie van vele hectaren
drijvende zonneparken.’
En de verre toekomst? ‘Ik hoop voor
ons als onderzoekers dat over enkele
jaren de kwaliteit van ons energieberekeningsmodel internationaal erkend
wordt. Bovendien is het een wens dat te
zijner tijd op het water van de haven van
Amsterdam, baggerdepots of andere
waterbergingsgebieden zonnepanelen
staan te dobberen. Deze leveren tegen
die tijd een significante bijdrage aan de
Nederlandse energievoorziening.’
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Modulaire PV aansluitkasten
Installeert U zonnepanelen? Dan wilt ook u zich aan de NEN1010 houden.
Bij het aansluiten van zonnepanelen dient u volgens NEN1010:2015 rekening te houden met:

Omslagpunt gepasseerd!

Overspanningsbeveiliging (bepaling 712.534)
Scheiden van DC en AC circuits (bepaling 712.536.2.1.6)
Beveiligen tegen retourstromen (bepaling 712.433.5)

Wilfried van Sark | Univerisiteit Utrecht

PVbox aansluit- en nood-ontkoppelkasten worden opgebouwd op basis van
uitsluitend A componenten welke overeenkomstig IEC61439 samengebouwd
worden in IP65 dichte behuizingen.

p de dag dat Sinterklaas het land weer
verliet, stond mijn
mobiel roodgloeiend.
Onderweg naar 2
radio-interviews belden vele journalisten mij. Dit omdat
er een omslagpunt zou zijn bereikt:
zonnepanelen dragen vanaf nu netto
bij aan de reductie van CO2-emissie.

Met PVbox voorkomt u brand. Zélfs bij een directe blikseminslag.
Installeert u SolarEdge of SMA omvormers? Kijk op pvbox.nl naar de door SolarEdge en
SMA goedgekeurde PVbox aansluitkasten.

Aansluitkasten Nood
ontkoppelkasten

Kwalitatief en
compleet

Snel aansluiten met
MC4

Modulair en
projectspecifiek

Leverbaar via de landelijke
dekkende Elektrotechnische
groothandels. Kijk op pvbox.nl
voor uw pvbox partner.

Normconform

PVbox.nl

powered by
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Dat zonnepanelen meer CO2 besparen
dan dat ze gedurende hun hele levenscyclus uitstoten, wisten we natuurlijk al.
Vele studies naar de CO2-emissie van
zonnepanelen van de afgelopen jaren
hebben we onlangs verzameld in een
publicatie in het tijdschrift Nature Communications; met promovendus Atse
Louwen en collega’s Ruud Schropp en
André Faaij. Daarin hebben we laten
zien dat de CO2-emissie per opgewekte
kilowattuur aanzienlijk is gedaald met
wel een factor 10 in ruim 20 jaar. Vertaald naar de Nederlandse situatie zien
we dat de huidige generatie silicium
zonnepanelen zo’n 30 gram CO2 per
opgewekte kilowattuur uitstoten.
Zonnepanelen emitteren geen CO2
tijdens hun inbedrijfstelling op het dak,
maar tijdens productie van de zonnepanelen. Kijk je dan nog in detail, dan
zie je dat het energiegebruik tijdens
productie daar verantwoordelijk voor is
en met name de fossiele bronnen die
daarvoor worden ingezet.

We hebben hier eigenlijk te maken met
indirecte CO2-emissie en als je de benodigde energie met bijvoorbeeld zon,
wind of waterkracht opwekt, dan zou de
indirecte emissie vele malen lager zijn.
Helemaal nul lukt niet, omdat de eigenschappen van het productieproces zo
zijn dat er ook directe CO2-emissie is,
en dat is ongeveer 1 gram en zonder
ingrepen in het huidige proces is dat
niet te voorkomen. Overigens is ook
het energiegebruik tijdens productie
met een factor 10 gedaald in de afgelopen decennia.
Als je al het energiegebruik, nodig voor
de productie van zonnepanelen die tot
nu toe zijn geproduceerd en geïnstalleerd bij, elkaar optelt en dat vergelijkt met de hoeveelheid opgewekte
energie door die zonnepanelen, dan
concluderen we dat er een omslagpunt is gepasseerd. Cumulatief gezien
genereren zonnepanelen nu meer energie dan nodig was om die te produceren. Het omslagpunt is niet helemaal
precies vast te stellen, maar afhankelijk
van een aantal aannames over onder
andere performance moet dat tussen
2011 en 2018 liggen.
Een aantal radio-interviews, artikelen
in NRC, The Economist, The Times
en honderden websites over de hele
wereld, dat zegt genoeg: de wereld
beschouwde dit als belangrijk nieuws.
Het was zeer interessant te zien dat er
verschillen waren in benadering: ‘Solar
panels less green than you think’, werd
er gekopt, maar ook ‘Zonnepanelen
zijn (bijna) voorgoed duurzaam’, waar
het ‘bijna’ sloeg op de onzekerheid
over het omslagpunt.

Het bereiken van het omslagpunt is heel
goed nieuws, omdat de groei van de
hoeveelheid zonnepanelen onverminderd doorzet in een gezond tempo én
omdat het energie- en materiaalgebruik
bij de productie nog meer zal afnemen.
En natuurlijk neemt daardoor ook de
netto CO2-emissie sterk af. Sinds het
omslagpunt is bereikt draagt de gehele
pv-industrie positief bij aan de wereldwijde reductie van CO2-emissie. En dat
kan niet genoeg benadrukt worden.
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Libra Energy 10 jaar!
Ruim voorradig: JA Solar polykristallijn 270 Wp
Speciale SDE+ prijzen!

Sectorvoorstel Salderen

SDE+ 2017

Het ministerie van Economische Zaken
heeft al in 2015 een duidelijk signaal
afgegeven dat salderen op termijn niet
houdbaar is. De salderingsregeling
heeft een grote boost gegeven aan de
zon-pv en is al jaren de drijvende kracht
achter de markt van zon-pv. Holland
Solar heeft al snel besloten samen met
de NVDE het gesprek aan te gaan met
het ministerie van Economische Zaken
over een nieuwe regeling die de uitrol
van zon-pv bij particulieren in stand
houdt. Deze constructieve houding
heeft ervoor gezorgd dat Holland Solar
als een betrouwbare gesprekspartner
wordt gezien en naar het zich laat aanzien daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op dit dossier.
Binnen NVDE-verband is intensief samengewerkt met vele betrokken partijen
uit de sector en dit heeft geleid tot een
breed gedragen voorstel. Gebleken is
dat het ministerie van Economische
Zaken een dergelijk breed gesteund
voorstel serieus neemt en Holland
Solar is ervan overtuigd dat deze gemeenschappelijke opstelling de beste
garantie biedt op een voor de sector
belangrijke vervangende regeling. Uitgangspunt daarbij is dat een particulier
in 7 jaar een pv-installatie moet kunnen
terugverdienen en geen ingewikkelde
bureaucratische procedure door hoeft
te doorlopen. Ook moet de regeling
naadloos aansluiten op de huidige
salderingsregeling zodat de continuïteit
voor de sector is gewaarborgd.
Het is van belang dat er op korte termijn
duidelijkheid komt over het alternatief
van salderen voor na 2020. Voor de
continuïteit van de markt zou het goed
zijn als voor de periode van 2020-2023
de regeling materieel niet veel zal afwijken van de salderingsregeling.

De SDE+ 2017 biedt de zonnestroomsector een unieke kans om op grote
schaal zonnepanelen uit te rollen. Het
budget voor de SDE+ 2017 is aanzienlijk
vergroot en de verwachte aanspraak
vanuit concurrerende technieken –
biomassabijstook, wind op land en
geothermie – zal naar verwachting fors
lager zijn dan in voorgaande jaren. Zowel voor dakopstellingen van 15 tot 500
kilowattpiek (of zelfs hoger), als voor
veldopstellingen zijn er goede mogelijkheden om tegen een redelijk kilowattuurtarief in te schrijven. Anderzijds heeft
er ook in 2016 weer een verlaging van
de prijzen van zonnepanelen plaatsgevonden, waardoor zon-pv weer meer
concurrerend is geworden. Kortom er
liggen unieke kansen voor zon-pv in de
SDE+-regeling voor 2017!

AGENDA
Solar Solutions

BESTE

Prijs- en kwaliteitsverhouding

Redenen om u aan te
sluiten bij Holland Solar
5 reden om lid te worden:
Beïnvloed politiek ter vergroting van
het aandeel zonne-energie.
Versterk de stem van zonne-energie bij
Nederlandse organisaties en instituten.
Draag bij aan het vergroten van
de kwaliteit in de zonne-energiesector.
Blijf geïnformeerd via de Holland Solar
nieuwsbrief, website en per e-mail.
Vergroot je zichtbaarheid door vermelding van uw bedrijfsinformatie op de
website van Holland Solar.
Profiteer van de aanwezigheid van Holland Solar bij evenementen en middels
publicaties over zonne-energie.

Brancheactiviteiten
De leden van Holland Solar zijn divers
en hebben een brede achtergrond en
vaak ook verschillende belangen. Binnen de vereniging willen we ons beter
en meer specifiek richten op deze verschillende gebieden. Naast het huidige
onderscheid tussen zonnestroom en
zonnewarmte willen we de organisatie zo inrichten dat leden die primair
gericht zijn op zon-pv voor huishoudens of leden die zich meer richten op
de projectmarkt goed terechtkunnen.
Daarnaast hebben ook installateurs
hun eigen aandachtsgebied en willen
we apart aandacht schenken aan innovatie en ontwikkeling waaronder ook
bipv-projecten.

Word lid van Holland Solar
Door voor lidmaatschap te kiezen, kiest u ervoor een actieve rol te vervullen in
de toekomst van zonne-energie in Nederland.

Holland Solar staat op 22 en
23 maart 2017 op de vakbeurs
Solar Solutions en verzorgt
hier diverse workshops.

Holland Solar vertegenwoordigt alle bedrijven die zich professioneel bezighouden
met zonne-energie. Niet alleen installatiebedrijven maar ook intermediairs, groothandels,
producten, adviseurs, opleidings- en onderzoeksinstituten en architecten zijn lid van
onze vereniging.

www.solarsolutions.nl

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Vul op de website www.hollandsolar.nl een
contactformulier in en u ontvangt informatie over lidmaatschap.

Bestel 24/7 online via www.libra.energy of bel naar 0251 656 277
Libra Energy, uw full-service groothandel in duurzame energie
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SOLAR ACTIVITEITENKALENDER
14-16 maart 2017
Energy Storage Europe
Het Energy Storage-evenement trekt
inmiddels wereldwijd duizenden bezoekers. Het gecombineerde beurs-congresconcept doet dit jaar opnieuw het Duitse
Düsseldorf aan.

24-28 april 2017
Holland Energy House Hannover Messe
De Hannover Messe is de grootste technologiebeurs ter wereld. Dit jaar presenteren Nederlandse bedrijven zich wederom
via het Holland Energy House.

www.hannovermesse.de

25-29 septemper 2017
Intersolar Europe
Amsterdam is dit jaar het toneel van de
Europese PV Solar Energy Conference &
Exhibition (EU PVSEC). Net als andere
jaren is er zowel een wetenschappelijke
conferentie als beurs.

22-23 maart 2017
Solar Solutions
De vijfde en daarmee jubileumeditie van
Solar Solutions kent als hoofdthema’s
zonnestroom, (zonne)warmte en energieopslag. Zie ook de redactionele beursspecial vanaf pagina 25.

30 mei-2 juni 2017
Intersolar Europe
Intersolar Europe is nog altijd een van
de grootste zonne-energiebeurzen ter
wereld. Energieopslag wint de laatste jaren
snel aan belang via het parallelevent EES
Europe.

10-12 oktober 2017
Vakbeurs Energie
De vakbeurs Energie vindt ook dit jaar
in de Bossche Brabanthallen gelijktijdig
plaats met de duurzame mobiliteitsbeurs
Ecomobiel. Solar Magazine is mediapartner van het evenement.

17-21 april 2017
SNEC PV Power Expo
Shanghai is het toneel van de grootste
zonne-energiebeurs ter wereld: de elfde
editie van de SNEC International Photovoltaic Power Generation Conference &
Exhibition.

27-29 juni 2017
Power-Gen Europe
Jaarlijks nemen steeds meer bedrijven uit
de energiesector deel aan de Power-Gen
Europe. Na Milaan is dit jaar Keulen
plaats van handeling. Er is opnieuw een
Holland Paviljoen.

www.energy-storage-online.com

www.solarsolutions.nl

www.snec.org.cn

www.intersolar.de

www.photovoltaic-conference.com

www.energievakbeurs.nl

www.powergeneurope.com
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e info@natec.nl
i www.natec.nl

op 13

The Solar Future NL
Op 18 mei 2017 organiseert Solarplaza voor de negende
keer de Nederlandse editie van de internationale conferentiereeks ‘The Solar Future’. Na succesvolle edities
met sprekers als Herman Scheer, Ruud Lubbers, Wubbo
Ockels, Wim Sinke, Jeremy Leggett en Jigar Shah zal de
conferentie ook dit jaar terugkeren met een bijzondere
keynote speaker die in de komende weken bekendgemaakt
zal worden. Het congres biedt volgens de organisatoren
een compleet overzicht van de laatste trends en ontwikkelingen in financiering en marketing en biedt een podium
aan nationale en internationale zonne-energiedeskundigen.
Bijzondere aandacht gaat er dit jaar onder meer uit naar
SDE+-projecten.

www.thesolarfuture.nl

april
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Importeur en groothandel zonnestroomsystemen
Groesbeekseweg 186, 6523 PC Nijmegen
T. +31 (0)24 204 20 90
E. info@4blue.nl | I. www.4blue.nl

Groothandel in solar & led
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Huawei FusionSolar Smart PV Solution

Montagesystemen voor zonnepanelen
Paderbornstraat 4, 7418 BP Deventer
T. +31 570 624 177 / F. +31 570 621 485
E. info@click-fit.com / I. www.click-fit.com

Distributeur omvormers Huawei
Energieweg 19, 3418 MC Harmelen
T. +31 (0)348 769 059 / E. info@vamat.nl
I. www.vamat.nl
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I. www.dmegc.nl

Digitale displays voor pv-systemen
Jadedreef 26, 7828BH Emmen
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Einsteinweg 51D, 3404 LJ IJsselstein
T. +31 (0)30 245 16 93 |
E. info@nl.krannich-solar.com
I. www.krannich-solar.com

Importeur en groothandel PV materialen
Hogeweyselaan 145, 1382 JK Weesp
T. + 31 294 769 028
E. sales@solarclarity.nl
I. www.solarclarity.nl
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VDH Solar BV

Executive search, recruitment & interim professionals
Fransestraat 2, 6524 JA Nijmegen
T. +31 (0)24-6635415 | E. info@
kwh-people.com | I. www.kwh-people.com

Groothandel van complete pv-systemen
Frankrijklaan 9, 2391 PX Hazerswoude-Dorp
T. +31 172 235 990 / E. info@vdh-solar.nl
I. www.vdh-solar.nl

Libra Energy BV

Zeversolar GmbH

Importeur en groothandel PV-producten
Heemstederweg 14, 1902 RP Castricum
T. +31 251 656 277
E. info@libra-energy.eu / I. www.libra-energy.eu
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Luxemburger Str.59, 50674 Cologne (D)
T. +31 (0)6 380 74 698 | E. frank.versteeg@
zeversolar.net | I. www.zeversolar.com

Partners Solar Magazine

Ambassadeurs Solar Magazine

Mastervolt
Producent omvormers inclusief monitoring
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I. www.mastervolt.com
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“Ongelofelijk hoe snel en makkelijk
Sunstation te installeren is!”
Ed Hoeben, mede-eigenaar HD Solar, Someren

SOLARCLARITY

Maakt duurzame ambities werkelijkheid.
Als de leidende groothandel voor zonne-energiesystemen,
energiemanagement & batterij oplossingen werkt Solarclarity
samen met de installatiesector om Nederland duurzamer te maken.
Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact op.

www.solarclarity.nl

