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Krachtige Innovatie
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Wereldleider in micro-omvormer technologie met 
een netwerk van distributiepartners voor klanten in 

meer dan 80 landen over de hele wereld.

Ons volledige assortiment van innovatieve multi-
module micro-omvormers is beschikbaar bij ons 

partner-netwerk in de Benelux.
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2 gigawattpiek in 2019?
Al bladerend door de tijdschriften en klik-
kend door de vele e-mailnieuwsbrieven 
en online nieuwsberichten die uit de ‘pen’ 
van onze redactie zijn gevloeid, kan ik 
niet anders dan concluderen dat het een 
fantastisch jaar is geweest voor de zonne-
energiesector. In Nederland heeft in 2018 
een recordaantal zonnepanelen de weg 
naar daken en gronden weten te vinden. 
De ‘best estimate’ van de redactie van Solar 
Magazine is dat er grofweg 1,4 gigawattpiek 
aan zonnepanelen in Nederland geïnstal-
leerd is en in Vlaanderen zal het gaan om 
zo’n 180 megawattpiek. Het lijkt de wereld 
op zijn kop, daar Vlaanderen ooit mijlen-
ver voorliep op Nederland. De eerlijkheid 
gebiedt overigens te zeggen dat Vlaanderen 
gemeten per inwoners nog altijd veel meer 
zonnepanelen heeft dan Nederland. Maar 
misschien slaagt Nederland er wel in om in 
2019 in 1 jaar tijd 2 gigawattpiek aan zon-
nepanelen te installeren?

Ook bij Dé Duurzame Uitgeverij blijven 
wij investeren. Zo is het recordjaar voor 
onze webportal SolarMagazine.nl – met 
zo’n 900.000 unieke bezoekers – voor ons 
geen reden om op onze lauweren te rusten. 
In het kalenderjaar 2019 verwachten we 
onze 20.000e abonnee te verwelkomen 
bij onze wekelijkse e-mailnieuwsbrief  
Zonnefl its. Bovendien hebben we ons ten 
het doel gesteld om in 2019 voor het eerst 
meer dan 1 miljoen unieke bezoekers in 
1 kalenderjaar te verwelkomen.

In deze laatste editie van het kalender-
jaar treft u naast een beursspecial over de 
Vlaamse vakbeurs InterSolution diverse 
primeurs aan. Zo ging de redactie langs bij 
de nieuwe zonnepanelenfabriek van Elton in 
Drenthe en werd er een kijkje genomen bij 
de nieuwe productielijn die Exasun in janu-
ari 2019 in gebruik neemt. Net als afgelopen 
kalenderjaar treft u bij deze december-editie 
een speciale bijlage aan: de Solar Magazine 
Marktgids zonne-energie 2019!

Edwin van Gastel 
Uitgever en hoofdredacteur Solar Magazine
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Tweede Kamer 
wil afwegingskader 
en zonneladder bij 
zonneparken
De Tweede Kamer heeft een motie aan-
genomen van Carla Dik-Faber (Chris-
tenUnie) die voorziet in een nationaal 
afwegingskader en een zonnelader voor 
zonne-energieprojecten, en meer spe-
cifiek voor zonneparken. De regering 
is door het aannemen van de motie nu 
verzocht om: in samenspraak met de-
centrale overheden een zonneladder op 
te stellen voor de inpassing van zonne-
energie, die als nationaal afwegingska-
der kan worden benut bij het opstellen 
van regionale energiestrategieën, zodat 
primair onbenutte daken en terreinen 
worden benut en landbouw en natuur 
zoveel mogelijk worden ontzien. Hierbij 
moeten de landbouwsector, de zonne-
energiesector en netbeheerders betrok-
ken worden.

INTERMeest geklikt in 
onze nieuwsbrief
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SolarEdge koopt energie-
opslagbedrijf Kokam 
SolarEdge heeft aangekondigd dat het 
definitieve overeenkomsten gesloten 
heeft om een belangrijk aandeel in Ko-
kam te verwerven; een leverancier van 
lithium-ionbatterijcellen, batterijen en 
oplossingen voor energieopslag. Kokam, 
met hoofdkantoor in Zuid-Korea en 
opgericht in 1989, produceert al ruim 29 
jaar lithium-ioncellen.

IHS verhoogt voorspellingen 
zonnepanelenverkoop China 
Onderzoeksbureau IHS Markit veran-
dert zijn verwachtingen voor het aantal 
zonnepanelen dat de komende jaren 
in China wordt geïnstalleerd. China 
installeerde 34,5 gigawattpiek zonne-
panelen in de eerste 3 kwartalen van 
2018, wat leidde tot een totaal opgesteld 
vermogen van 165 gigawattpiek. De 
Chinese National Energy Administra-
tion (NEA) bespreekt nu het doel voor 
2020, met voorstellen die uiteenlopen 
van 210 tot 270 gigawattpiek. Gebaseerd 
op die besprekingen verhoogt IHS zijn 
voorspelling voor 2018 van 37 naar 40 
gigawattpiek.

Hyundai onthult elektrische 
auto’s op zonne-energie 
Hyundai gaat elektrische auto’s maken 
waarbij zonnepanelen worden ver-
werkt in het dak of de motorkap om de 
verbrandingsmotor, de hybride of de 
elektrische aandrijflijn te ondersteunen. 
De extra energie van de zonnepanelen 

draagt volgens de fabrikant bij aan een 
lager brandstofverbruik, een lagere 
CO2-uitstoot en een grotere actieradius. 
Hyundai ontwikkelt 3 verschillende 
oplaadsystemen die gebruikmaken van 
zonne-energie: een siliconen zonnepa-
neel, een semi-transparant zonnepaneel 
en lichtgewicht flexibele zonnecellen.

Hanergy stopt beursnotering
in Hong Kong 
Nadat er ruim 3 jaar lang niet in het 
beursaandeel van Hanergy gehandeld is, 
heeft de Chinese fabrikant van dunne 
filmzonnepanelen besloten zijn beursno-
tering stop te zetten. Daar waar Hanergy 
nu besloten heeft zijn beursnotering in 
Hong Kong te beëindigen, zal het be-
drijf zichzelf laten noteren op de beurs 
in China. ‘Aangezien Hanergy Thin 
Film Power Group al meer dan 3 jaar is 
geschorst op de beurs om de belangen 
van kleine en middelgrote beleggers te 
beschermen, hebben we besloten om een 
buy-outaanbieding te doen richting alle 
investeerders’, aldus het bedrijf.  

Tesla: opschaling productie 
zonnedakpannen vertraagd tot 2019 
Na vele kwartalen van recordverliezen 
is het Tesla gelukt om een kwartaal af te 
sluiten met winst. Wel is er slecht nieuws 
over de zonnedakpan: de massaproduc-
tie is nog altijd niet op gang gebracht. 
‘Vanwege de complexiteit van solar roof 
gaan we verder om het ontwerp van 
het product te herhalen via intensieve 
betrouwbaarheidstesten. We gaan ook 

door met het verfijnen van het installa-
tieproces. Daarom verwachten we dat de 
opschaling van de productie in de eerste 
helft van 2019 sneller op gang komt’, 
aldus Tesla.

EU wil ook importheffingen voor 
zonnepanelenglas schrappen 
Nadat de Europese Unie (EU) per 3 
september jongstleden al de import-
heffingen voor zonnecellen en zon-
nepanelen uit China schrapte, wil het 
per 15 mei 2019 ook de importheffing 
voor solar glas uit China stopzetten. De 
importheffingen voor dit solar glas zijn 
al sinds mei 2014 van kracht. Marktpar-
tijen hebben in de komende periode de 
mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen 
tegen het voornemen van de EU om 
de importheffingen stop te zetten. Dit 
bezwaar moet uiterlijk 15 februari 2019 
binnen zijn. 

Spanje schrapt zonnetaks
Spanje heeft een belangrijke maatregel 
genomen om de elektriciteitsrekenin-
gen te verlagen: de regering schrapt de 
controversiële heffing op zonne-energie 
die van invloed is op huishoudens en 
kleine bedrijven. De maatregel geeft 
de Spaanse zonne-energiemarkt naar 
verwachting een nieuwe boost. De 
elektriciteitsrekeningen van Spanjaar-
den behoren tot de hoogste in Europa. 
Ze worden vaak bekritiseerd vanwege 
het verminderen van het concurrentie-
vermogen van het bedrijfsleven en de 
koopkracht van de consument.

1. Heerlenaren moeten zonnepanelen 
verplaatsen, gemeente betaalt onkosten
Het gemeentebestuur van Heerlen heeft 
besloten vergunningen te verlenen voor 
zonnepanelen in de Maria-Christinawijk. 
De voorwaarde voor het plaatsen van 
zonnepanelen is namelijk dat de zon-
nepanelen worden gelegd volgens de 
patronen die door de bewoners zelf zijn 
voorgesteld. Als dat betekent dat de al 
aanwezige zonnepanelen in een ander 
patroon moeten worden gelegd,  dan 
vergoedt de gemeente de kosten.

2. Invoering terugleversubsidie: eerste 
helft 2019 regelgeving consulteren
Minister Wiebes wil de eerste helft van 
2019 gebruiken om de wijziging van de 
regelgeving op te stellen en te consulte-
ren die nodig is om de terugleversubsi-
die als opvolger van de salderingsrege-
ling in te voeren. De minister wil de 
salderingsregeling voor zonnepanelen 
met 1 jaar verlengen tot en met 2020 
omdat de invoering van de teruglever-
subsidie meer tijd vergt. 

3. Eneco trekt steun voor terug-
leversubsidie zonnepanelen in 
Eneco trekt zijn steun in voor de in-
voering van de terugleversubsidie voor 
zonnepanelen. De inrichting van de 
subsidie die de rijksoverheid voor ogen 
heeft, maakt het volgens Eneco tot ‘een 
administratieve draak’. Het bedrijf wil 
dat de salderingsregeling gecontinueerd 
wordt tot 2030. 

4. Brandweer Nederland: brand mogelijk 
veroorzaakt door foute montage
Brandweer Nederland heeft een voor-
beeldcase gepresenteerd waarbij afgelopen 
zomer een brand uitbrak met een indak-
systeem, die mogelijk veroorzaakt is door 
foute montage van de zonnepanelen.
 
5. Minister Wiebes: aantal branden met 
zonnepanelen zeer beperkt, wel zorgelijk
Minister Wiebes heeft de vaste Kamer-
commissie voor Economische Zaken en 
Klimaat een reactie gestuurd naar aanlei-
ding van haar verzoek om informatie te 
verschaffen over onderzoek naar branden 
met zonnepanelen. De minister stelt dat 
het aantal branden zeer beperkt is, maar 
wel zorgelijk voor het draagvlak.

Provincie Friesland: 
450 megawattpiek 
zonneweides in 2025
De provincie Friesland heeft in het 
beleidskader ‘Romte foar Sinne’ de 
2020-doelstelling voor grondgebonden 
zonneparken verhoogd van 25 naar 150 
megawattpiek. In 2020 wil Friesland 500 
megawattpiek zon-pv herbergen.  De 
provincie Friesland wil in 2025 in totaal 
1.300 megawattpiek aan zonnepanelen 
herbergen, waaronder 450 megawattpiek 
aan zonneparken. Inmiddels zijn er 
volgens het provinciebestuur 17 zon-
nevelden gerealiseerd in Friesland. Deze 
zonnevelden hebben een totaal van 90,7 
megawattpiek aan opgesteld vermogen. 
Dit betekent dat het overgrote gedeelte 
zonnepanelen in 2018, namelijk 135,3 
megawattpiek, op daken ligt. Naast 
de gerealiseerde zonnevelden zijn er 
ook nog 16 zonnevelden in gevorderd 
stadium van procedure of al vergund en 
nog niet gerealiseerd, die gezamenlijk 
kunnen zorgen voor 151,6 megawattpiek  
(peildatum oktober 2018).

Troostwijk veilt 
zonnecelfabriek 
Solland Solar
Troostwijk Auctions heeft de inboedel van 
de voormalige zonnecelfabriek van Sol-
land Solar in Heerlen geveild. Trina Solar 
kocht in 2016 de zonnecellenfabriek van 
Solland Solar op. Naast de inboedel koch-
ten de Chinezen ook het onroerend goed 
van het failliete bedrijf op bedrijventerrein 
Avantis in Heerlen. Solland Solar ging 
failliet, vlak na een aangekondigde order 
voor de levering van 200 megawattpiek 
zonnecellen aan hetzelfde Trina Solar. Met 
de komst van Trina Solar als klant zou er 
verbetering moeten optreden. Later bleek 
echter uit het faillissementsverslag dat, om 
voor Trina dagelijks 120.000 zonnecellen 
te kunnen produceren, er een investering 
van 2,5 miljoen euro nodig was maar dit 
was niet voorhanden.

SDE+-regeling 
vanaf 2020 verbreed 
naar CO2-reductie
 
Minister Wiebes van Economische 
Zaken en Klimaat heeft de Tweede 
Kamer geïnformeerd dat de Stimule-
ringsregeling Duurzame Energiepro-
ductie (SDE+) met ingang vanaf 2020 
wordt verbreed naar CO2-reductie. De 
vernieuwde regeling gaat Stimulerings-
regeling Duurzame Energietransitie 
(SDE++) heten. Net als de huidige rege-
ling SDE+ zal de SDE++ technieken 
stimuleren door de onrendabele top te 
vergoeden. Het verschil is dat technie-
ken voortaan concurreren op basis van 
‘vermeden CO2’ in plaats van ‘opgewek-
te duurzame energie’. Per techniek wordt 
gekeken naar de te subsidiëren ‘onrenda-
bele top’ per vermeden ton CO2. 
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Digitale displays 
voor elke zonnepaneleninstallatie

Innovatieve techniek briljante LED displays, 
individuele oplossingen voor veeleisende 
toepassingen

Zonne-energie 
zichtbaar gemaakt

Siebert Nederland B.V.
Jadedreef 26, NL-7828 BH Emmen, Tel. +31 (0) 591 633 444
Fax +31 (0) 591 633 125, info.nl@siebert-solar.com



VVD-Kamerlid Helma Lodders en D66-Kamerlid Steven van 
Weyenberg hebben een motie ingediend om zonnepanelen 
standaard buiten beschouwing te laten bij het vaststellen 
van de ozb-belasting. De motie is aangenomen.

Nederlanders kopen liever zonnepanelen dan een nieuwe 
keuken. Dat is de uitkomst uit het bewonerspanel van 
servicebedrijf  Feenstra. Mochten mensen het geld hebben, 
dan zouden zij eerder investeren in zonnepanelen (1e keus), 
een warmtepomp (2e keus) of  zonneboiler (3e keus) dan in 
een nieuwe keuken, slaapkamer of  tuin.

Huawei en EnergieWonen hebben tijdens een ‘signing 
ceremonie’ op het hoofdkantoor van Huawei in Amsterdam 
offi cieel hun samenwerking bekrachtigd. Wilco Zandvliet, 
directeur van EnergieWonen: ‘Wij denken in Huawei een 
strategische en sterke partner te vinden. De fl exibiliteit die de 
Fusion Home-omvormers ons bieden, maakt het mogelijk om 
onze positie als landelijk en toonaangevend zonnepaneelin-
stallateur te versterken.’

SolarToday introduceert in Nederland een nieuw 
zonnepaneel: het HiDM-zonnepaneel van 335 wattpiek. 
Dit zonnepaneel van Canadian Solar bevat 300 zonnecellen, 
240 meer dan een standaardzonnepaneel.

APsystems heeft de QS1 onthuld: een mono-fase 
micro-omvormer voor 4 pv-modules. Het product voor 
residentiële toepassingen is gelanceerd op de beurs Solar 
Power International in het Amerikaanse Anaheim.

Brancheorganisatie voor installateurs UNETO-VNI verandert 
haar naam in Techniek Nederland. De nieuwe naam wordt 
ingevoerd op 15 januari 2019. Techniek Nederland is vanaf  
15 januari niet alleen de naam van de nieuwe vereniging, maar 
ook een merknaam die installatiebedrijven gaan gebruiken 
richting consumenten en zakelijke opdrachtgevers.

De provincie Noord-Holland heeft 24,4 miljoen euro 
vrijgemaakt om de energietransitie te versnellen. 
14 miljoen euro gaat naar een zonne-energielab van ECN 
part of  TNO. Het beoogde Solar Lab van ECN part of  TNO 
is volgens de provincie belangrijk voor onderzoek naar duur-
zame energie en gaat onderdeel vormen van de Energy 
& Health Campus in Petten.

De najaarsronde van de SDE+-regeling is overtekend. Er 
is voor 7,7 miljard euro subsidie aangevraagd terwijl er 
6 miljard euro beschikbaar is. Zon-pv is goed voor 5.636 
projecten en 3,7 gigawattpiek. Zon-pv leidt veruit de dans 
qua aantal aanvragen, maar ook qua aangevraagd volume in 
megawatt(piek) in de SDE+ najaarsronde 2018. Zonnewarm-
te is goed voor 46 aanvragen, 41 megawattth.

Minister Wiebes meldt dat de Stimuleringsregeling Duurzame 
Energieproductie (SDE+) met ingang vanaf 2020 wordt ver-
breed naar CO2-reductie. De vernieuwde regeling gaat Stimule-
ringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) heten.
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Dutch Solar Quarterly: 658 megawattpiek 
geïnstalleerd in eerste helft 2018
In de eerste helft van 2018 zijn er in Nederland 2,3 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd, 
goed voor 658 megawattpiek. Dit meldt onderzoeksbureau Dutch New Energy Research 
(DNE) in de eerste editie van de Dutch Solar Quarterly. De installatie van 2,3 miljoen 
zonnepanelen is volgens DNE het minimum aantal geïnstalleerde zonnepanelen. Verder 
zijn volgens de cijfers in de Dutch Solar Quarterly grondgebonden zonneparken in een 
half jaar tijd met bijna 60 procent gegroeid ten opzichte van het gehele kalenderjaar 2017. 
Ook het aandeel zonnepanelen op sociale huurwoningen groeit stevig, de commerciële 
huurwoningen daarentegen blijven ‘stevig achter’. De Dutch Solar Quarterly verschijnt 
4 keer per jaar en is volledig Engelstalig. Met een betaald abonnement ontvangen de 
afnemers 16 digitale rapporten per jaar en 1 hardcopy per kwartaal. 
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Solarclarity en LONGi Solar tekenen 
overeenkomst voor 100 megawattpiek
 Groothandel Solarclarity en zonnepanelenfabrikant LONGi Solar hebben een leve-
ringsovereenkomst getekend voor de levering van 100 megawattpiek zonnepanelen 
in 2019. Hiermee onderstrepen de partijen het vertrouwen in elkaar en in de afzet-
markt in de Benelux. Solarclarity is sinds begin 2009 actief in zowel Nederland als 
Vlaanderen en viert over enkele maanden zijn 10-jarig jubileum. ‘Als wereldmarkt-
leider op het gebied van monokristallijne zonnepanelen past LONGi uitstekend in 
de Benelux. Waar, onder andere door de brede toepassing van zwarte zonnepanelen, 
monokristallijn al geruime tijd een hoger marktaandeel heeft dan elders ter wereld’, 
aldus Solarclarity-directeur Peter Desmet.

Eindhovens 
pvt-bedrijf SunCycle 
failliet verklaard
Het Eindhovense pvt-bedrijf SunCycle 
is door de rechtbank in Oost-Brabant 
failliet verklaard. De pvt-module van 
SunCycle concentreert het zonlicht op 
een zonnecel en de module produceert 
zowel stroom als warmte. In het kalen-
derjaar 2013 meldde SunCycle-directeur 
Peter Penning in Solar Magazine in 2015 
in Putte een volautomatische massapro-
ductielijn te openen voor het SunCycle-
zonnepaneel; met een productiecapa-
citeit van 1 miljoen stuks. SunCycle 
wist hiertoe bij de Europese Unie een 
miljoenensubsidie in de wacht te slepen. 
Die productielijn is uiteindelijk om 
diverse redenen uitgebleven. Of SunCy-
cle een doorstart kan maken, moet in de 
komende periode bekend worden. 

Raad van State: omgevingsvergunning 
zonnepark Midden-Groningen onherroepelijk
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de omgevingsvergun-
ning voor zonnepark Midden-Groningen (Sappemeer) goedgekeurd. De vergunning is 
onherroepelijk en hiermee kan de realisatiefase van start. Daarmee is de weg vrijgemaakt 
voor de komst van de meer dan 300.000 zonnepanelen die gemoeid zijn met het zon-
nepark. ‘We zijn blij dat de Raad van State achter de omgevingsvergunning staat. Nu 
er zekerheid is, kunnen we gezamenlijk met de gemeente en alle andere betrokkenen de 
schouders onder de realisatiefase van dit project zetten’, aldus Diederik Apotheker van 
Chint Solar/ Astronergy. Het bedrijf wil begin 2019 met de bouw van het zonnepark 
starten. De netaansluiting voor het zonnepark is gepland voor eind 2019.

Vlaanderen 
geeft eerste subsidie 
voor drijvende 
zonnepanelen
Vlaams minister van Energie Bart Tom-
melein geeft voor het eerst investerings-
subsidie aan een project van drijvende 
zonnepanelen. Floating PV krijgt daar-
voor maximaal 2 miljoen euro. Floating 
PV zal 5 hectare drijvende zonnepanelen 
bouwen op de plassen van het zandont-
ginningsbedrijf Sibelco in Dessel. Het 
gaat om zonnepanelen die verschillende 
technieken integreren: zonnetracking 
waardoor de panelen meedraaien met 
de zon, een zich aanpassende hellings-
hoek, dubbelzijdige zonnepanelen en 
actieve koeling. De graad van innovatie 
is bepalend voor de subsidie vanuit een 
speciaal fonds voor innovatieve her-
nieuwbare-energieprojecten waarbinnen 
6 miljoen euro beschikbaar is gesteld. 
De investeringssubsidie voor dit project 
bedraagt 25 procent van de in aanmer-
king komende kosten. Concreet gaat het 
om maximaal 2 miljoen euro.

Tel: 0174 444 171Tel: 030 263 4030Tel: 0318 591 755 Tel: 045 203 3008

(2.0, 3.0, 3.68, 4.0, 4.6, 5.0)

Tel: 045 203 3008 Tel: 030 265 85 12 Tel: 0318 591 755 Tel: 030 263 4030       Tel: 0174 444 171
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Het recyclebedrijf  Sortiva van GPGroot 
en HVC hebben het zonnepark Boekeler-
meer in gebruik genomen. Het zonnepark 
telt 8.000 zonnepanelen.

De Kernen viert een belangrijke mijlpaal: 
in 35 dorpen in de gemeenten Maasdriel, 
Zaltbommel, Neerijnen, West Maas en 
Waal en Druten en Wijchen zijn in totaal 
op zo’n 3.400 sociale huurwoningen 
zonnepanelen gelegd.

HMB heeft in Klazienaveen voor land-
bouw- en biogasbedrijf Kloosterman een 
zonnepark van 12,7 megawattpiek gebouwd. 
De 39.000 zonnepanelen produceren zon-
nestroom voor zo’n 3.000 gezinnen.

ENGIE is nabij de Aardgasbuffer Zuid-
wending bij Veendam gestart met de bouw 
van een zonnepark van 8.000 zonnepa-
nelen. Het zonnepark betekent ook de 
start van een proefproject met waterstof.

Eoluz heeft voor Audi de daken van de fa-
briek in Brussel van 7.920 zonnepanelen 
voorzien. De autofabrikant beschikte op de 
locatie al over een zonnepanelensysteem.

Zonnepark Marum, gebouwd door Solar-
fi elds, is offi cieel geopend. Het zonnepark 
is 9 megawattpiek groot.

Zonnegilde heeft 3.390 zonnepanelen 
geplaatst bij Postuma AGF in IJsselmui-
den. Postuma is een familiebedrijf  met 
meer dan 100 jaar ervaring in aardappelen, 
groenten en fruit.

Sweco heeft Rooftop Energy geselecteerd 
als huurder van de Bavelse Berg waar het 
bedrijf  een zonnepark van 80.000 zon-
nepanelen gaat realiseren.
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In het Brabantse dorp Erp heeft Beter 
Duurzaam bij het bedrijf Bolst 4.400 
zonnepanelen geplaatst. Het project is 
gerealiseerd met SDE+-subsidie.

De fabriek van VDM Woningen in Dro-
geham is door ASN Installaties van 3.100 
zonnepanelen voorzien. De plaatsing van 
de zonnepanelen heeft plaatsgevonden 
met SDE+-subsidie.

Zeeland Refi nery heeft zijn eigen zon-
nepark in gebruik genomen. Het zon-
nepark telt 28.440 zonnepanelen, heeft 
een vermogen van 11 megawattpiek en is 
gebouwd door Total Solar.

Burgemeester André van de Nadort heeft, 
samen met 56 leerlingen van de Venster-
school in Noordwolde, de zonneparken 
in Noordwolde en Wolvega offi cieel 
geopend. De zonneparken zijn gereali-
seerd door Tautus.

3 distributiecentra van vastgoedontwik-
kelaar DOKVAST worden door KiesZon 
voorzien van in totaal 41.536 zonnepa-
nelen. Jaarlijks zullen die ruim 11 miljoen 
kilowattuur zonnestroom opwekken.

Zonnepark Andijk is live. Het zonnepark 
telt 44.760 zonnepanelen en is gebouwd 
door Goldbeck Solar in opdracht van 
Astronergy/Chint Solar.

E2-Energie heeft een aanbesteding 
gewonnen voor het plaatsen van zon-
nepanelen voor de stichting Carmelcol-
lege. Het gaat om pv-systemen op 30 
scholen met SDE+-subsidie.

Volta Limburg heeft de aanbesteding 
gewonnen om 1.000 woningen in de 
gemeente Heumen van zonnepanelen te 
voorzien. De order kent een waarde van 5 
miljoen euro.

Coolblue stelt op zijn distributiecentrum 
in Tilburg het grootste zonnedak van 
Nederland te krijgen. Het magazijn is 
88.000 vierkante meter groot.

Tenten Solar Zonnepanelen heeft bij 
agrariër Boontjes in Nieuw Annerveen 
6.668 zonnepanelen geplaatst. De zon-
nepanelen zijn gerealiseerd op de daken 
van de bedrijfsgebouwen en op een 2 
hectare groot zonnepark.

Waterman Onions heeft op zijn bedrijfs-
gebouwen in Emmeloord 3.800 zonne-

panelen in gebruik genomen. De pv-in-
stallatie is gerealiseerd met SDE+-subsidie 
en geplaatst door Beter Duurzaam.

ENGIE is in Lelystad gestart met de 
bouw van zonnepark Flevokust Haven. 
Het zonnepark wordt niet 20 mega-
wattpiek groot zoals oorspronkelijk ge-
pland, maar 29,5 megawattpiek zonder 
extra oppervlakte te gebruiken.

TPSolar is in Dordrecht gestart met het 
plaatsen van 22.000 zonnepanelen, goed 
voor 7,5 megawattpiek, op de voormalige 
afvalstortplaats Transberg.

Het Herman Teirlinck-gebouw op de 
site van Tour & Taxis in Brussel is door 
Linea Trovata voorzien van 1.268 zon-
nepanelen van Panasonic. Het gebouw 
biedt plaats aan 2.400 ambtenaren van de 
Vlaamse overheid.

Naga Solar in Limburg gestart met het 
plaatsen van 10.573 zonnepanelen op 
een voormalige deponie (red. stort-
plaats) van DSM op het Chemelot-ter-
rein in Geleen. Zonnepark Louisegroeve 
is 5,7 hectare groot.

Waternet heeft namens bedrijfsonder-
deel Watertransportmaatschappij Rijn-
Kennemerland (WRK) een zonnepark in 
Nieuwegein in gebruik genomen. Er zijn 
14.000 zonnepanelen opgesteld.

DHL Parcel heeft op het Atlaspark in Am-
sterdam Westpoort een nieuw sorteercen-
trum voor pakketten geopend. Met onder 
meer 4.700 zonnepanelen voldoet het 
gebouw aan de BREEAM Excellent-norm.

Het driejarige samenwerkingsproject 
Zonnig-Limburg van 10 Limburgse 
woningcorporaties heeft de eindbalans 
opgemaakt: in totaal zijn er circa 28.000 
zonnepanelen gelegd op 3.500 woningen.

GroenLeven gaat als onderdeel van het 
project Agrifi rmZon 100.000 zonnepanelen 
plaatsen. In de eerste ronde van het zonne-
panelenproject is voor 69 leden en klanten 
van Agrifi rm SDE+-subsidie toegewezen.

Panther Energy Systems heeft in Ede 
3.530 zonnepanelen van CSUN ge-
plaatst bij HSV; een spuitgieterij voor 
piepschuim en plastics.

Beter Duurzaam heeft bij Van Reenen 
Transport 1.750 zonnepanelen geplaatst.

NIEUW: 
Halfcell technologie 
Poly én Full Black 
Per direct beschikbaar

www.natec.nl

www.suntech-power.com

12 jaar garantie

Scherp geprijsd

Hogere opbrengst

Langere levensduur

Halfcell technologie 

295
Wp

305
Wp

315
Wp

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

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

Nieuw adres vanaf 1 januari:

INSTALLATIEINSTALLATIE
 ELEKTRA ELEKTRA

CONSTRUCTIE
DUURZAME ENERGIEDUURZAME ENERGIEDUURZAME ENERGIE

SERVICE EN ONDERHOUDSERVICE EN ONDERHOUDSERVICE EN ONDERHOUD
ENERGIQENERGIQ

GOUWEPOORT 1  GOUWEPOORT 1  
4301 RZ ZIERIKZEE4301 RZ ZIERIKZEE
0111  -  412 647
CONSTRUCTIE@SAMANGROEP.NL
WWW.SAMANGROEP.NL/CONSTRUCTIEWWW.SAMANGROEP.NL/CONSTRUCTIEWWW.SAMANGROEP.NL/CONSTRUCTIEWWW.SAMANGROEP.NL/CONSTRUCTIE
WWW.SAMANENERGIQ.NLWWW.SAMANENERGIQ.NLWWW.SAMANENERGIQ.NLWWW.SAMANENERGIQ.NL

Voordelen:
• prijs per Wp vanaf €0,12!
• fl exibele oplossingen
• simpel te installeren

“Simpele montage bespaart veel tijd.” - JOVERenergy BV, Neede

“De frames zijn ontzettend fl exibel, je kunt altijd voldoen aan de 
vraag van je klant.” - Hoppenbrouwers Techniek BV, Udenhout

Meer zonnepanelen verkopen?
Wij produceren maatwerkframes voor zonnepanelen en leveren als bouwpakket door heel Nederland.

Per situatie op maat gemaakt en eenvoudige montage.
Uw voordeel? Benut het dakoppervlakte optimaal en bespaar tijd en geld!
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VAKBEURS ENERGIE
De Vakbeurs Energie heeft dit jaar zo’n 
15.000 zakelijke bezoekers weten te 
trekken. Zij bezochten de meer dan 350 
betrokken bedrijven en brancheorganisa-
ties en een inhoudelijk programma waar-
voor 10 theaters en een congrescentrum 
beschikbaar waren. Particulieren zonder 
persoonlijke uitnodiging van een expo-
sant verkregen deze editie slechts toegang 
indien zij betrokken zijn bij Verenigingen 
van Eigenaren (VvE’s), coöperaties of  
andere wijkinitiatieven. 

Toch trokken de beurzen dit jaar gezamenlijk 
bijna 3 procent meer bezoekers dan vorig 
jaar en was een extra hal in gebruik. Expo-
santen van Vakbeurs Energie waarderen hun 
deelname deze editie met een 7,6. Nieuwko-
mer Industrial Heat & Power kreeg een 7,2, 
net als Ecomobiel.

Sunstroom Engineering en DMEGC 
tekenden op de beursvloer van de vakbeurs 
Energie een contract voor de levering van 
200 megawattpiek zonnepanelen ten bate 
van zonneparken in Spanje. ‘200 kilometer 
ten zuiden van Madrid gaan we 5 zonnepar-
ken bouwen met een vermogen van 20 tot 
30 megawattpiek per stuk’, stelt Reinout Das 
van Sunstroom Engineering. ‘Bovendien 
zitten er nog enkele projecten in de pijplijn 
die ervoor zorgen dat we 200 megawattpiek 
aan zonneparken kunnen gaan bouwen.’ In 
Nederland heeft het bedrijf  in de Adriaan-
polder in Ooltgensplaat een zonnepark van 
40 megawattpiek gebouwd. Eind november 
is dit zonnepark met 132.000 zonnepanelen 
aangesloten op het energienet. 
Van 8 tot en met 10 oktober 2019 zijn de 
Brabanthallen in Den Bosch weer het toneel 
van de Vakbeurs Energie en Ecomobiel.

VOOR NIETS GAAT 
DE ZON OP! 
Q CELLS LEVERT PERFECT OP ELKAAR AFGESTEMDE 
COMPONENTEN VOOR UW PV-SYSTEMEN

HANWHA Q CELLS GMBH
OT Thalheim
Sonnenallee 17 – 21
06766 Bitterfeld-Wolfen

TEL  +49 (0)3494 66 99  –  23222
FAX  +49 (0)3494 66 99  – 23000
EMAIL sales@q-cells.com

BEZOEK ONS OP WWW.Q-CELLS.NL
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De eerste ideeën om een zonnepane-
lenfabriek te starten, blijken uit de koker 
van Jakob Jan Dijksterhuis te komen. In 
de zomer van 2017 speelt hij met de ge-
dachte om nieuwe productgroepen aan 
de activiteiten van Elton toe te voegen. 
‘In eerste instantie onderzocht ik de 
productie van montagesystemen voor 
zonnepanelen’, memoreert Dijksterhuis. 
‘Maar na wat sparren in de directieka-
mer heb ik de stoute schoenen aan-
getrokken en een off erte aangevraagd 
voor de kosten van een volledige pro-
ductielijn voor zonnepanelen. Ik raakte 
al snel enthousiast en pitchte het idee 
binnen het directieteam.’

Van besparing naar opwekking
Dijksterhuis vond direct een luisterend 
oor bij een welwillende Spanninga. 
‘We zijn als bedrijf al 70 jaar actief in 
de ontwikkeling en de productie van 
tochtwering en hebben duurzaamheid 
dus door onze aderen stromen. Om die 
reden willen we dingen blijven ontwik-
kelen en produceren die met het oog 
op de lange termijn de toekomst van 
het bedrijf veiligstellen. Het toevoegen 
van een productgroep die niet alleen 
energiebesparing maar ook energie-
opwekking mogelijk maakt, sluit hierbij 
naadloos aan.’ 
Ook Rudi Dijksterhuis toonde zich en-
thousiast. ‘Al sinds 1963 blinken we met 
ons team van engineers en techneuten 
uit in het automatiseren van productie-
processen, wat ons in staat stelt om in 
Nederland te produceren. Het terugha-
len van de zonnepanelenproductie naar 
Nederland is voor ons volstrekt logisch. 
Het marktonderzoek met een externe 
adviseur heeft ons ervan overtuigd dat 
het mogelijk is om Europese zonnepa-

Volkomen onverwachts kwam begin juni groot nieuws uit de provincie Drenthe.
Het Rodense bedrijf Elton kondigde de start van een assemblagefabriek voor 
zonnepanelen aan. Het bedrijf van de familie Dijksterhuis, met inmiddels de intrede 
van de derde generatie aan het roer, bereidde in alle stilte zijn plan voor. In december 
rollen de eerste zonnepanelen van de band. De offi ciële verkoop start begin 2019. 
De redactie van Solar Magazine spreekt met Rudi Dijksterhuis (directeur-eigenaar, 
tweede generatie en sinds 1990 aan het roer), Jakob Jan Dijksterhuis (hoofd Productie 
en Techniek en derde generatie), Jan Fokko Spanninga (commercieel adjunct-directeur) 
en Lion Houkes (manager Marketing & Sales support) om over de hoed en de rand 
te weten van Nederlands nieuwste zonnepanelenfabriek die gaat opereren onder 
de merknaam Elsun.

Elsun start met productie zonnepanelen in nieuwe fabriek:

‘Nederlands fabricaat biedt installateur 
kans zich te onderscheiden’

nelen te produceren in een markt die 
gedomineerd wordt door goedkope 
Chinese zonnepanelen. Dit doen we 
door te kiezen voor hoogeffi  ciënte zon-
nepanelen en de meerwaarde van een 
Nederlands fabricaat te verzilveren.’

Italiaanse machinebouwer
Het directieteam beslist in het voorjaar 
van 2018 de plannen voor de zonnepa-
nelenfabriek in een stroomversnelling 
te brengen en bestelt een volledige 
productielijn bij de Italiaanse machine-
bouwer Ecoprogetti. ‘We hebben doel-
bewust gekozen voor een bedrijf dat de 
productielijn van A tot Z kan leveren’, 
stelt Jakob Jan Dijksterhuis. ‘Op deze 
manier zijn we ervan verzekerd dat er in 
het productieproces geen problemen 
ontstaan doordat machines van ver-
schillende leveranciers met elkaar con-
fl icteren. Om die reden is het feit dat we 
de productielijn bij 1 leverancier hebben 

kunnen kopen belangrijker geweest dan 
de aanschafprijs van de machines.’
Op de productiemachines van Eco-
progetti heeft Elsun de mogelijkheid 
om zowel zonnepanelen met 60 als 
met 72 zonnecellen te vervaardigen. 
‘De productielijn is ongekend fl exibel 
waardoor we zelfs kleine zonnepanelen 
met 12 zonnecellen zouden kunnen 
maken’, vervolgt Jakob Jan Dijksterhuis. 
‘Bovendien kunnen we glas-glaszon-
nepanelen, maar ook de “standaard” 
glas-backsheetzonnepanelen maken. 
De productielijn is voor dit alles onder 
meer uitgerust met een double stack 
laminator, een viervoudige stringer en 
inline-controleapparatuur voor het testen 
van de zonnepanelen. In de komende 
jaren kunnen we hierdoor ook verschil-
lende soorten zonnecellen gebruiken. 
In eerste instantie starten we met het 
gebruik van monokristallijn siliciumzon-
necellen. Dat kunnen bijvoorbeeld   u  
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perc-zonnecellen, maar ook bifacial 
zonnecellen zijn. De confi guratie van 
de productielijn is gebaseerd op het 
gebruik van 5 busbars, maar desge-
wenst kunnen we ook 4 of 6 busbars 
aanbrengen.’

35.000 zonnepanelen
Net als bij de productielijn kiest het 
bedrijf ook bij de keuze voor de beno-
digde materialen zo veel mogelijk voor 
hoogwaardige Europese waar. Span-
ninga hierover: ‘De junction box en de 
backsheet komen uit Europa. Enkel de 
materialen die in Europa niet of nauwe-
lijks verkrijgbaar zijn, komen uit Azië. 
Het gaat onder meer om de zonne-
cellen. We kopen hoogeffi  ciënte 
zonnecellen met een rendement van 
21,7 procent en maken zonnepanelen 
vanaf 300 wattpiek.’
De productiematerialen zijn inmiddels 
uitgeleverd en de eerste pilotproductie-
runs zijn gedraaid. ‘De eerste zonne-
panelen die van de band rolden, zijn 
opgestuurd naar Kiwa om de benodigde 
certifi ceringen te verkrijgen’, vertelt Ja-
kob Jan Dijksterhuis. ‘Vanaf begin 2019 
zal de commerciële productie van start 
gaan. We streven er naar in 2019 zo’n 
35.000 zonnepanelen – goed voor een 
vermogen van circa 10 megawattpiek – 
in dagdienst te produceren.’

150 megawattpiek
Vervolgens wil Elsun de productie 
stapsgewijs opschalen naar een niveau 
van 70.000 zonnepanelen in 2021. 
Spanninga: ‘Uiteindelijk zullen we 
volcontinu gaan produceren met als 
doel om op termijn in 5 ploegen te gaan 

Over Elton
Met 70 jaar ervaring in binnen- en 
buitenland is Elton actief in de ontwik-
keling, productie en levering van een 
breed assortiment Ellen-profielen voor 
ramen en deuren. In Roden werken 70 
medewerkers in de fabriek. Hier wor-
den ruim 1.500 verschillende artikelen 
voor deuren en ramen geproduceerd 
en uitgeleverd aan 23 landen, voorna-
melijk binnen Europa.

werken. De fabriek is zo ingericht dat 
er ruimte is voor het toevoegen van een 
tweede productielijn waarbij er op ie-
dere productielijn jaarlijks 250.000 zon-
nepanelen vervaardigd kunnen worden. 
Dat brengt de productiecapaciteit op de 
middellange termijn op een niveau van 
150 megawattpiek.’
Maar nuchter als de familie is, dit pro-
ces zal volgens Rudi Dijksterhuis stap 
voor stap gebeuren. ‘In het eerste jaar 
zullen we samenwerken met een se-
lecte groep installateurs die zich willen 
onderscheiden met een zonnepaneel 
van Nederlands fabricaat. Vervolgens 
zullen we de distributie en daarmee ook 
de productie steeds verder uitbreiden. 

We kiezen voor de betere installateur 
waarmee we een langetermijnrelatie 
opbouwen en gezamenlijk successen 
willen oogsten.’

Eerste kwartaal 2019
Houkes besluit: ‘Dit betekent dat we in 
het eerste kwartaal van 2019 starten 
met het aanbieden van zonnepanelen 
met 60 zonnecellen en een vermogen 
vanaf 300 wattpiek. Dit zonnepaneel is 
het spreekwoordelijke broodje van de 
bakker. De eerste installateurs die deze 
zonnepanelen gaan monteren, hebben 
aangegeven te kiezen voor een kwalita-
tief hoogwaardig product uit Nederland. 
We merken daarbij dat de installateurs 
het ook prettig vinden om rechtstreeks 
bij de fabrikant te kunnen kopen.’
En de eerste 1.200 zonnepanelen? Die 
worden met SDE+-subsidie geplaatst 
op het dak van de eigen fabriekshal van 
Elton en Elsun in Roden. 
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www.libra.energy of bel naar 088 888 0300.
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SEAC test zonnepaneel met 960 zonnecellen:

‘Meeropbrengst is overduidelijk, 
kostprijs blijft een uitdaging’

Solar Magazine neemt ieder kwartaal een of meerdere zonne-
energiegerelateerde projecten uit het Topsectorenbeleid onder de loep. 

Ditmaal het project Scalable Shade Tolerant Module (SSTM) 
waarbinnen 2 nieuwe zonnepaneelconcepten zijn onderzocht. 

Het TESSERA-zonnepaneel met 960 kleine zonnecellen en het SMART-
zonnepaneel dat voorzien is van maar liefst 10 power optimizers.

De zonnecellen in de TESSERA-module 
zijn 1/16 van het formaat van een nor-
male zonnecel. Het idee achter het 
concept is dat deze kleine zonnecellen 
in de gebouwde omgeving beter kunnen 
presteren dan traditionele zonnecellen, 
omdat de kleine zonnecellen in combi-
natie met een speciale verbinding tussen 
de zonnecellen het zonnepaneel minder 
gevoelig maakt voor schaduw. Binnen 
het SSTM-project is de haalbaarheid van 
het concept bepaald; gebaseerd op de 
criteria van produceerbaarheid, industria-
lisatie, levensduur en de levelized cost of 
energy (LCOE).

TESSERA
In een eerder innovatietraject werd de 
basis gelegd voor de TESSERA-module. 
Destijds werd als prototype een mini-zon-
nepaneel vervaardigd. ‘Binnen het SSTM-
project heeft in de voorbije 2 jaar de focus 
gelegen op industrialisatie’, vertelt Kostas 
Sinapis van SEAC. ‘Dit betekent dat we 
een volledige veldtest met een groter sys-
teem hebben uitgevoerd bij SolarBEAT; 
onze testfaciliteit op de campus van de 
universiteit in Eindhoven.’
Volgens Sinapis heeft de veldtest 
positieve resultaten opgeleverd. ‘De 
opbrengst van de 6 TESSERA-zonnepa-
nelen, samen goed voor een vermogen 
van 1,5 kilowattpiek en alle uitgerust met 
een micro-omvormer van Heliox alsook 
een gespecifi ceerde, gestructureerde 
backsheet van Solned, is bovengemid-
deld gebleken. We hebben de zon-
nestroomproductie vergeleken met de 

opbrengst van 6 standaardzonnepanelen 
die uitgerust zijn met een stringomvor-
mer en 6 standaardzonnepanelen die 
uitgerust zijn met een micro-omvormer. 
Uit de testen blijkt dat het systeem met 
TESSERA-zonnepanelen 5 tot 7 procent 
meer zonnestroom produceert dan een 
systeem met standaardzonnepanelen 
dat aangesloten is op een stringomvor-
mer, en nog eens 2 tot 3 procent meer 
ten opzichte van een systeem met stan-
daardzonnepanelen dat voorzien is van 
een micro-omvormer.’

Productiemachines
In het SSTM-project nemen naast SEAC 
ook ECN part of TNO, Heliox, Universiteit 
Utrecht, Solned, Rimas, Expice Hoorn 
en Optixolar deel. Het project loopt eind 
2018 ten einde. In de laatste fase van 
het project is er volgens Sinapis aan-
dacht besteed aan het opstellen van een 
technisch fi nancieel model. ‘We hebben 
een heleboel informatie verzameld over 
de huidige prijzen in de markt en wat het 
zou kosten om een zonnepaneel met 
960 zonnecellen te maken. Daarbij is 
duidelijk geworden dat er diverse obsta-
kels zijn. Het snijden en het plaatsen van 
de zonnecellen is kostbaar. Zo moeten 
er bijvoorbeeld speciale productiema-
chines ontwikkeld worden.’ Met een 
meeropbrengst van 5 tot 7 procent is 
er economisch gezien volgens Sinapis 
ruimte om de kostprijs van het zonnepa-
neel met 15 procent te verhogen. ‘Helaas 
hebben we moeten concluderen dat de 
meeropbrengst op dit moment ontoerei-

kend is om de hogere productiekosten 
voor de TESSERA-module te dekken. 
Gesprekken met fabrikanten hebben 
laten zien dat met name de kosten voor 
het snijden van de zonnecellen de bot-
tleneck vormen. Ik sluit echter niet uit 
dat in de toekomst dit moduleconcept 
fi nancieel gezien een haalbare kaart 
is. Niet voor niets zien we steeds meer 
producenten die een zonnepaneel met 
halve zonnecellen introduceren en de 
productie hiervan opschalen.’

SMART-module
Binnen SSTM is er zoals gezegd ook 
gewerkt aan de ontwikkeling van een 
proof-of-concept van de zogenaamde 
SMART-module geleid door Universiteit 
Utrecht. Wilfried van Sark van Universiteit 
Utrecht hierover: ‘Dit is een zonnepaneel 
met 60 zonnecellen, de marktstandaard, 
maar dan wel met 10 power optimizers. 
Series van 6 zonnecellen zijn dus van een 
power optimizer voorzien. Het elektro-
nisch ontwerp is met simulaties getest 
en de hardware is nu met experimenten 
gevalideerd. Het integreren van power 
optimizers, maar ook micro-omvormers, 
biedt de mogelijkheid om aan de toene-
mende veiligheidseisen te voldoen. Zo 
moet men in Amerika vanaf 1 januari van-
wege strengere veiligheidseisen binnen 
30 seconden een pv-systeem uit kunnen 
schakelen. Dat maakt het integreren van 
power optimizers en micro-omvormers 
in zonnepanelen interessant. De SMART-
module is een eerste aanzet hoe zo’n 
oplossing eruit kan zien.’ 
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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:

Overspanningsbeveiliging (bepaling 712.534)
Scheiden van DC en AC circuits (bepaling 712.536.2.1.6)
Beveiligen tegen retourstromen (bepaling 712.433.5)
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worden in IP65 dichte behuizingen.

Met PVbox voorkomt u brand. Zélfs bij een directe blikseminslag.
Installeert u Huawei, SolarEdge of SMA omvormers? Kijk op pvbox.nl naar de 
door Huawei, SolarEdge en SMA goedgekeurde PVbox aansluitkasten. 
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haar FusionHome Energy Solutions, waardoor nieuwe manieren worden gecreëerd om te 
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Een van de voornaamste aanbevelingen 
die Berenschot doet, is het inzetten 
van zonnewarmte als energiebron voor 
warmtenetten. ‘Door de energiehuishou-
ding te verduurzamen met warmtenet-
ten worden kosten binnen de woning 
vermeden’, aldus Berenschot. ‘Wanneer 
voor een warmtenet gekozen wordt, 
is het essentieel dat de bron van die 
warmtenetten ook duurzaam is. Door-
dat zonnewarmte als bron kan worden 
gebruikt, vergroot dit de mogelijkheden 
voor warmtenetten. Op plaatsen waar 
normaliter niet voldoende geothermie 
of restwarmte beschikbaar is of tegen 
te hoge kosten, kan met het plaatsen 
van zonnecollectoren in combinatie met 
seizoensopslag toch een warmtenet 
worden aangelegd.’ 

Transitievisie Warmte
In de hoofdlijnen van het Klimaatak-
koord is voorgesteld om gemeenten 
uiterlijk per 2021 een Transitievisie 
Warmte vast te stellen. Per wijk besluit 
de gemeenteraad vervolgens in een 
uitvoeringsplan op wijkniveau over de 
toekomstige energie-infrastructuur van 
een wijk. Dit biedt het kader waarbin-
nen gebouweigenaren, netbeheerders, 
warmtebedrijven, gemeente en andere 
partijen investeringsbeslissingen nemen. 
Berenschot hierover: ‘Door zonnewarmte 

Berenschot doet provincies en gemeenten 5 aanbevelingen voor zonnewarmte:

‘Optimale keuze voor consument 
te complex om te bepalen’
Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat was er duidelijk over: 
als er door de provincies en gemeenten bij het opstellen van de Regionale 
Energiestrategieën (RES) geen duidelijke regionale doelstelling voor 
hernieuwbare energie opgesteld wordt, volgt een landelijke verdeelsystematiek. 
Om de provincies en gemeenten op het gebied van zonnewarmte op weg te helpen, 
heeft Berenschot een position paper met 5 aanbevelingen opgesteld.

mee te nemen in deze plannen wordt de 
ruimtelijke en fi nanciële impact voor zo-
wel de eindgebruiker als de maatschap-
pij minder. Bovendien kan de toepassing 
van zonnewarmte voor een versnelling 
in CO2-reductie zorgen: het is immers in 
elke situatie toepasbaar, zowel voor een 
all-electric situatie als voor een situatie 
met warmtenetten. Hiermee kunnen ook 
al vóór 2021 met zonnewarmte stappen 
worden gezet in de energietransitie.’

Complementeren
In de position paper – die opgesteld is 
in opdracht van branchevereniging Hol-
land Solar – doet Berenschot uiteinde-
lijk 5 concrete aanbevelingen: ‘Neem 
zonnewarmte mee in de planvorming bij 
het schetsen van het eindbeeld, zowel 
bij de grootschalige elektrifi catie als 
voor warmtenetten is zonnewarmte een 
slimme keus. Bovendien dienen tech-
nologieën in de woning elkaar zoveel 
mogelijk te complementeren. Wij ad-
viseren te stimuleren om verschillende 
systemen met elkaar te combineren zijn 
elkaar te laten complementeren, ook in 
innovatieprogramma’s.’ 
De derde aanbeveling gaat over de vele 
verschillende energietechnieken die op 
de huidige afzetmarkt te verkrijgen zijn. 
‘Installatiekosten maken vaak nog een 
groot deel van de kosten uit. Het plug-

and-play maken van technieken, ook bij 
de integratie van verschillende technie-
ken, lijkt ons een belangrijke stap’, aldus 
Berenschot. ‘Ten vierde moet een gelijk 
speelveld voor zonnewarmte gecreëerd 
worden in termen van subsidiëring en 
rekenmethodieken voor de verschil-
lende energienormen.’

Vergelijkend platform
De laatste aanbeveling van Berenschot 
is misschien wel het meest cruciaal: 
creëer een goed vergelijkend platform 
waarin integrale energiesystemen voor 
woningtypen met verschillende bouw-
jaren kunnen worden doorgerekend. 
Berenschot hierover: ‘Consumenten 
en gebouweigenaren zijn afhankelijk 
van adviezen van energieprofessio-
nals. Vaak zijn dit installateurs met 
een specifi eke ervaring in bepaalde 
technieken. Hierdoor is het advies af-
hankelijk van de ervaringen in en ken-
nis van specifi eke technieken van de 
installateur. Daarnaast is het voor de 
consument vaak te complex om zelf te 
bepalen wat de optimale keuze in zijn 
situatie is. Een goed vergelijkend plat-
form biedt soelaas. Daarnaast is het 
opleiden van installateurs voor nieuwe 
technieken erg belangrijk. Hierdoor kan 
de consument zich beter oriënteren en 
gerichter om advies vragen.’ 
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Frank Bakker, voorzitter NEN-commissie 
NEC 82 Zonne-energiesystemen:

‘Bewustwording en opleiding 
zijn de sleutelwoorden’

NEN ondersteunt in Nederland het 
normalisatieproces. De organisatie be-
heert ruim 34.000 normen. Dit zijn de in 
Nederland aanvaarde internationale (ISO, 
IEC), Europese (EN) en nationale normen 
(NEN). In totaal zijn er 13 beleidscommis-
sies, ruim 500 normcommissies en ruim 
170 subcommissies actief met in totaal 
bijna 5.000 normcommissieleden. ‘De 
commissie NEC 82 houdt zich bezig met 
het begeleiden van de normalisatie in 
mondiale en Europese normalisatiecom-
missies op het gebied van zonne-energie-
systemen’, duidt Bakker. ‘De belangrijkste 
internationale technische commissie voor 
zonne-energie is de TC 82 van het IEC. 
Dat is dé internationale normcommis-
sie voor zonne-energie en deze beheert 
informatie over het ontwikkelen, bouwen 
en testen van zonne-energiesystemen. 
Meerdere elementen die in de NEN 1010 
staan en over zonne-energie gaan, vinden 
hun oorsprong in de TC 82.’

Onderlinge samenwerking
De NEN 1010 is dé norm voor de 
elektrotechnische wereld. Paragraaf 

‘Het individueel keuren van residentiële pv-systemen is niet 
meer van deze tijd. We kunnen ons beter richten op het onder-
wijzen van installateurs en het creëren van de bijbehorende 
bewustwording.’ Aan het woord is Frank Bakker, voorzitter 
van de NEN-commissie NEC 82 Zonne-energiesystemen.

712 gaat specifi ek over zonne-energie, 
maar ook in de hoofdstukken 4 en 5 
staan voorschriften die betrekking 
hebben op een pv-installatie; te weten 
de AC-koppeling van een pv-omvor-
mer met het AC-net. ‘Maar ook de 
NEN 8012, die gaat over brandclassi-
fi caties, is bijvoorbeeld heel belangrijk 
omdat hierin de eisen staan waaraan 
kabels moeten voldoen’, duidt Bakker. 
‘En verder is er ook nog de NEN 7250 
voor de bouwkundige aspecten van 
zonne-energiesystemen en integratie 
in daken en gevels.’
Ondanks de grote verscheidenheid aan 
normen is het volgens Bakker niet zo 
dat hierdoor de kwaliteit van pv-instal-
laties gegarandeerd is. ‘Een van de uit-
dagingen is dat veel commissies geen 
experts hebben op het gebied van pv. 
Om die reden probeer ik als voorzit-
ter van onze commissie de onderlinge 
samenwerking met andere commissies 
te bevorderen. De zonne-energiemarkt 
heeft immers behoefte aan duidelijk-
heid over de eisen die aan pv-systemen 
gesteld worden. Uiteindelijk gaat het 

erom dat bij de eindgebruikers syste-
men geplaatst worden die veilig zijn. 
Deze hebben immers geen verstand van 
zonnepanelen en moeten erop kunnen 
vertrouwen dat de geleverde systemen 
– ongeacht het merk en ongeacht de 
gekozen topologie – veilig zijn.’

Bewustwording
Een andere uitdaging is volgens Bak-
ker dat de innovaties in de zonne-
energiewereld zo hard gaan, dat de 
normeringswereld moeite heeft om die 
snelheid bij te houden. Ter illustratie: het 
uitrollen van een nieuwe norm neemt 
circa 2 tot 4 jaar in beslag. In die peri-
ode kan er ontzettend veel veranderen.’
Bakker benadrukt verder dat de roep 
om opleverkeuringen niet per defi nitie 
de gewenste kwaliteit brengt. ‘Je kunt 
niet van een keurmeester verwachten 
dat hij bijvoorbeeld bij een inspectie 
van een pv-systeem van een woning 
het dak opgaat en alle zonnepanelen er 
afschroeft om te kijken of alle stekkers 
goed zijn aangesloten. Individueel re-
sidentiële pv-systemen keuren is mijns 
inziens ook niet meer van deze tijd. 
Voor commerciële pv-systemen is er 
zeker behoefte aan opleverkeuringen. 
Deze pv-systemen zijn immers verze-
kerd en de schade, gemeten in euro’s, 
kan bij eventuele installatiefouten 
enorm hoog oplopen. Voor residentiële 
pv-systemen kunnen we ons   u
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 beter richten op onderwijzen en het 
creëren van bewustwording bij instal-
lateurs. De meeste fouten worden op 
het dak gemaakt door installateurs, 
dus om de kwaliteit van de installaties 
te vergroten is het belangrijk om de 
installateurs goed op te leiden.
Een keuring zal hierbij ten deel helpen, 
maar laten we het bij de bron aanpakken.’

Hoge werkdruk
Bakker vraagt zich hardop af hoe je 
moet waarborgen dat het maken van 
fouten voor de volle 100 procent uitge-
sloten is. ‘Het eerlijke antwoord is dat 
je dat niet kunt. Hoeveel keurmerken of 
opleverinspecties je ook introduceert, 
er zullen er altijd een paar tussendoor 
glippen. Je moet dus zorgen dat de 
grote massa veilig is. Als je een 9 wilt 
halen is dat goed te doen, maar om 
van een 9 een 10 te maken heb je net 
zoveel tijd en inspanning nodig om van 
een 0 een 9 te maken. Er zullen altijd 
werklieden van andere sectoren zijn 
die zijn die het plaatsen van zonne-
panelen “er even bij doen” terwijl het 
installeren van pv-systemen een spe-
cialistisch vak is.’
Bovendien heeft Bakker ook in Duits-
land en België gezien dat de werkdruk 

door de hoge verkoopcijfers dusda-
nig toeneemt dat er fouten gemaakt 
worden. ‘Dat is ook niet vreemd. Het is 
ook voor Nederland een reëel gevaar 
waar je je ogen voor mag sluiten. In 
Duitsland en België zijn er voorbeelden 
van huizen die volledig afgebrand zijn 
door foutief gemonteerde zonnepane-
len en connectoren. Alle keuringen en 
normeringen ten spijt. Om die reden 
is het cruciaal om te blijven hameren 
op installatiekwaliteit. Ik zie het in de 
praktijk immers nog te vaak gebeuren: 
connectoren die niet goed zijn aange-
sloten of installateurs die in plaats van 
een krimptang even snel een water-
pomptang gebruiken. In trainingen 
laat ik soms zien wat er gebeurt als 
hierdoor een vlamboog ontstaat; als 
ze dat ooit gezien hebben dan doen 
ze het nooit meer. Ik val in herhaling: 
maar bewustwording en opleiding zijn 
de sleutelwoorden.’

Vlamboogdetectie
Ondertussen blijft Bakker als commis-
sievoorzitter aan de zijde van de NEN 
hard werken aan het adresseren van 
problemen die in de markt bekend zijn 
met de normen voor zonne-energie. 
‘In een eerste overleg tussen verschil-

lende commissies heb ik 14 punten 
geagendeerd uit de NEN-normering 
die de zonnepanelenmarkt frustraties 
bezorgen. Deze creëren stuk voor stuk 
onduidelijkheid bij installateurs en laten 
ruimte voor meerdere interpretaties en 
verschillende uitvoeringen door installa-
teurs. Met de commissies gaan we geza-
menlijk proberen deze punten in de NEN 
1010 of de Nationale Praktijk Richtlijn 
5310 (NPR 5310) – wat de Nederlandse 
praktijkrichtlijn bij de NEN 1010 is – te 
verduidelijken. Een ander belangrijke 
ontwikkeling waaraan gewerkt wordt, is 
vlamboogdetectie. Hiertoe is een norm 
in ontwikkeling die de vlamboogcontrole 
binnen 2 tot 3 jaar regelt.’
Bakker bevestigt overigens dat er in 
de NEN 1010 termen als ‘deugdelijke 
kwaliteit’ gebruikt worden. ‘Het woord 
deugdelijk komt 300 keer voor in de 
NEN 1010. Voor zonnepanelen moet 
de kabellader bijvoorbeeld deugdelijk 
bevestigd zijn en de verbinding van 
het pv-systeem met de meterkast 
deugdelijk tot stand gebracht zijn. 
Daarmee legt de NEN enerzijds de 
verantwoordelijkheid bij de installa-
teur, maar anderzijds is het ondoenlijk 
om alle individuele componenten te 
omschrijven. Dat kan in principe wel, 

maar dan moet je je vastleggen op 
bepaalde producten en merken. 
Dit terwijl je de installateur openheid 
wil geven om bijvoorbeeld zelf een 
topologie te kiezen.’

Aardlekschakelaar
En dan is er nog de aardlekschake-
laar. Het is misschien wel het meest 
bediscussieerde onderdeel van een 
pv-systeem. In menig gesprek wordt 
gesteld dat het toepassen van een 
aardlekschakelaar bij de plaatsing 
van zonnepanelen niet per se nodig 
is. ‘In sommige gevallen is een aard-
lekschakelaar inderdaad niet vereist, 
maar die gevallen zij echt vrij gelimi-
teerd. Je hebt verschillende soorten 
stroomnetten, zoals het TT-net – een 
van de meest voorkomende stroom-
netten bij woningbouw – maar ook het 
TN-stroomnet. Bij het TT-stelsel wordt 
de stroom door de netbeheerder bij de 
woning aangeleverd, maar is de aarding 
geregeld via een aardpen in de meter-
kast. De aardverspreidingsweerstand 
van deze aardpen kan variëren. Bij het 
TN-stelsel krijgt men de aarding mee-
geleverd van de netbeheerder. Dat is in 
feite de beste variant en bij deze variant 
hoef je – afhankelijk van het type pv-
systeem en het type omvormer – soms 
geen aardlekschakelaar te gebruiken 
indien uitschakeltijden zoals omschre-
ven in NEN1010-411.3.2.2, 411.3.2.3 of 
411.3.2.4.  worden gehaald.’
Voor Bakker is het eenvoudig om te 
constateren waar de onduidelijkheid 
over het gebruik van de aardlekscha-
kelaar ontstaat. ‘Je ziet dat er in de 
pv-markt relatief veel installateurs zijn 
die geen achtergrond hebben in de 
e-installatiesector. De gespecialiseerde 
e-installateur kan de NEN-normering 
dromen en weet exact wat hij moet 
doen bij het installeren van zonnepane-
len. De nieuwe generatie installateurs 
zijn niet meer allemaal e-installateurs. 
Dat is in de basis geen probleem, maar 
des te belangrijker is het dat zij goed 
opgeleid worden. Overigens is mijn 
mening dat men, ongeacht het type 
omvormer of het stroomstelsel, een 
aardlekschakelaar moet toepassen in 
woningen. Critici zullen zeggen dat is 
niet altijd nodig, maar dat zijn specia-
listen die dag en nacht met de normen 
bezig zijn. In praktijk heeft niet iedere 
installateur al die kennis en dek je de 
risico’s af door altijd een aardlekscha-
kelaar toe te passen.’

UNETO-VNI: ‘Opleverkeuring én apk-keuring aan te bevelen’

‘Er moet een branchebrede, universele opleverinspectie voor zonnepaneelsystemen 
in het leven geroepen worden.’ Die oproep deed Hans Schoenmakers, directeur van 
Essent-onderdeel Volta Solar eind september op de website van Solar Magazine. 
De redactie van Solar Magazine klopte aan bij Michel Wijbrands – branchemanager 
bij UNETO-VNI (red. de branchevereniging voor installateurs, die vanaf 1 januari 
2019 de naam Techniek Nederland krijgt) – en vroeg hem wat hij van het idee vindt.

Wat vindt UNETO-VNI van het idee van een standaardinspectie 
die bij iedere zonnepaneleninstallatie hetzelfde is?
‘Een opleverkeuring voor pv-systemen is warm aan te bevelen en wij 
faciliteren dit ook. Erkende installateurs die de Leergang Zonne-energie 
gevolgd hebben, maken bij oplevering gebruik van een checklist inspectie 
zonnestroomsystemen. Ook voor het inspecteren van een pv-installatie is 
een standaardformulier beschikbaar van UNETO-VNI: de Metings- en be-
proevingschecklist Photovoltaïsche (pv-)installaties. Beide checklists 
maken deel uit van de Leergang Zonne-energie.’

Jullie hebben je al sinds 2005 hardgemaakt voor een woning-apk (red. vastgelegd 
in de norm NEN 8025), welke rol spelen zonnepanelen in deze apk?
‘De NEN 8025 stelt installateurs in staat om effi  ciënt en eenduidig een 
algemene periodieke keuring (apk) voor de installaties in woningen uit te 
voeren. De norm beoordeelt uitsluitend de veiligheid van bestaande technische 
installaties en technische voorzieningen in woningen. Het gaat hierbij om de 
vakgebieden gas, water en elektra. Steeds meer woningen zijn voorzien van 
zonnepanelen. Daarom zijn er in de NEN 8025 specifi eke bepalingen voor 
zonne-energie-installaties opgenomen.’ 

Wat betekent dit in de praktijk voor de (zonnepanelen)installateur?
‘De apk van de zonne-energie-installatie maakt onderdeel uit van de 
controle van de elektrotechnische installatie in de woning. Op basis van 
de inspectie geeft de installateur een advies en kan hij ervoor zorgen dat 
de installaties weer veilig functioneren. De vernieuwde norm geeft ook een 
handvat voor het bepalen van de termijn waarop een volgende inspectie 
moet plaatsvinden. Wij gaan ervan uit dat dit gemiddeld genomen elke 
7 jaar zou moeten plaatsvinden.’

Wat is het tijdpad voor de uitrol van deze woning-apk?
‘Een controle volgens de NEN 8025 – de woning-apk – is niet verplicht, 
maar is wat betreft UNETO-VNI wel aan te bevelen. De norm is tot stand 
gekomen samen met inspectiebedrijven, de brandweer, opleiders, 
leveranciers en woningbouwcorporaties. Kortom, er is een breed draagvlak. 
Onze verwachting is dat zowel installateurs als woningeigenaren en woning-
corporaties er veel gebruik van gaan maken. Wij blijven ons ondertussen 
inzetten voor een wettelijk verplichte woning-apk. De noodzaak daarvan 
komt naar voren bij proeven met de woning-apk in Amsterdam en Utrecht. 
Meer dan de helft van de installaties in de gecontroleerde woningen bleek 
niet veilig te zijn. De aangetroff en manco’s in deze pilots hadden overigens 
geen betrekking op zonnepanelen.’
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‘Het belangrijkste uitgangspunt van de 
SDE+-regeling is dat alle verschillende 
hernieuwbare energietechnologieën voor 
subsidie in aanmerking kunnen komen’, 
opent Lensink het gesprek. ‘Om die 
reden is er dan ook zo’n grote diversiteit 
aan subsidiecategorieën. Het ministe-
rie van Economische Zaken informeert 
ons voorafgaand aan het opstellen van 
onze adviesrapporten over de zaken die 
ze doorgerekend willen hebben en met 
welke wet- en regelgeving we rekening 
moeten houden bij het maken van onze 
berekeningen. Soms zijn er extra aan-
dachtspunten, bijvoorbeeld als een be-
paalde technologie te maken kan krijgen 
met onder- of overstimulering.’

Gecompliceerde technologie
Volgens Lensink is er 1 grote trend die 
als een rode draad door de SDE+-rege-
ling heen loopt: hernieuwbare energie 
wordt steeds goedkoper. ‘Zon-pv en 
wind op land zijn hier mooie voorbeel-
den van. De basisbedragen voor deze 2 

Sander Lensink van het Planbureau voor de Leefomgeving:

‘Ontwikkeling zonne-energie stormachtig, 
extra SDE+-adviezen gewenst’

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is de spreekwoordelijke stille 
kracht achter de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+-regeling). 

Het is namelijk het PBL dat minister Wiebes jaarlijks adviseert over de subsidieregeling. 
Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt bij aanbevelingen over de basisbedragen. 

De redactie van Solar Magazine spreekt met Sander Lensink – binnen het PBL 
projectleider voor de SDE+-regeling – die van de hoed en de rand weet over 

de totstandkoming van de SDE+-adviezen van het PBL.

technologieën worden steeds lager, de 
techniek wordt goedkoper en de projec-
ten worden ook groter.’
‘Het belangrijkste uitgangspunt voor het 
PBL is dat we het ministerie dusdanig 
moeten adviseren dat met 1 subsidieni-
veau (red. het basisbedrag) het meren-
deel van de verschillende hernieuwbare 
energieprojecten fi nancieel rond te 
rekenen is’, stelt Lensink. ‘Dit doen we in 
samenwerking met ECN part of TNO en 
DNV GL. Voor iedere technologie wordt 
een typische installatie vastgesteld. Een 
belangrijk criterium daarbij is schaal-
grootte. Bij sommige technologieën zit er 
immers veel verschil in de omvang van 
de projecten waar subsidie aan verleend 
wordt. Ook zonne-energie is een relatief 
gecompliceerde technologie. Daar is het 
te allen tijde de vraag welke referentie-
installatie gekozen wordt. Deels kunnen 
we dat bepalen door te kijken welke 
projectomvang er voorkomt in de aan-
gevraagde subsidies, maar ook daar zie 
je een heel forse spreiding van heel klein 

naar heel groot. Om die reden zijn er in 
het recente verleden ook 2 verschillende 
categorieën voor zon-pv ingevoerd. In 
het vaststellen van de grenzen van de 
installatieomvang schuilt misschien 
nog wel de grootste uitdaging. Je moet 
immers een generieke subsidie creëren, 
maar daarvoor reken je een zeer speci-
fi eke referentie-installatie door.’

Marktconsultatie
Een andere grote uitdaging binnen de 
SDE+-regeling is volgens Lensink de 
marktconsultatie. Het is een jaarlijks 
terugkerend fenomeen: na de publicatie 
van een conceptadvies wordt dit ter con-
sultatie voorgelegd aan de markt. Op ba-
sis van schriftelijke reacties uit de markt 
en marktconsultatiegesprekken stellen 
de experts van PBL, ECN part of TNO 
en DNV GL vervolgens het eindadvies 
op voor het ministerie van Economische 
Zaken. De minister van Economische 
Zaken – in dit geval Eric Wiebes – besluit 
uiteindelijk aan het einde van   u   
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> Met frame (op veler verzoek)
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ieder kalenderjaar over de openstelling 
van de nieuwe SDE+-regeling, de open 
te stellen categorieën en de bijbeho-
rende basisbedragen.
‘In de marktconsultatie roepen bedrijven 
en andere organisaties weliswaar met 
enige regelmaat dat de basisbedragen 
te laag zijn of te snel dalen, maar ook 
zij snappen zeer goed dat de basisbe-
dragen dalen als een bepaalde techno-
logie steeds goedkoper wordt. We zien 
hierdoor tijdens de marktconsultaties dat 
marktpartijen de consultatie vooral willen 
benutten om duidelijkheid te verkrijgen. 
Want een van de problemen waar je 
tegenaan loopt, is dat we niet alleen naar 
de huidige prijzen moeten kijken, maar 
ook een blik in de toekomst moeten wer-
pen. Veel projecten worden pas 2 jaar 
na het verkrijgen van de SDE+-subsidie 
gebouwd. Het is voor ons daarom de 
uitdaging om basisbedragen te bereke-
nen die voor dat moment toereikend zijn 
en dus niet tot overstimulering leiden. 
Overigens is dat niet alleen voor ons een 
uitdaging, maar ook voor projectontwik-
kelaars van zonne-energieprojecten. Zij 
weten immers evenmin wat over 2 jaar 
de marktprijzen zijn.’
Maar mocht het PBL in zijn voorlopige 
advies fouten maken, dan is de markt-
consultatie het moment om dit te corri-
geren. ‘In theorie kunnen er na publicatie 
van het conceptadvies inderdaad nog 
grote wijzigingen plaatsvinden’, stelt 
Lensink. ‘Dat is uiteraard iets wat je als 
PBL het liefst wilt voorkomen, maar het 
kan altijd zo zijn dat er zich tijdens de 
marktconsultatie nieuwe informatie aan-
dient op basis waarvan je moet besluiten 
de adviezen over de basisbedragen aan 
te passen. Maar voor alle duidelijkheid: 
de marktconsultatie is geen consensus-
model om tot een compromis te komen 
waar de markt het mee eens is.’

Economische crisis
Om toch tot de juiste basisbedragen te 
kunnen komen, maakt het PBL gebruik 
van zogenaamde leercurves. Lensink: 
‘Dat is een bepaalde onderzoeksme-
thode waarmee we in staat zijn om 
de kosten van een techniek over een 
periode van 20 tot 30 jaar te voorspellen. 
Eerlijkheidshalve is er niets moeilijker 
dan het voorspellen van de ontwikkeling 
van marktprijzen voor de korte termijn. 
Dat doen wij dus wel en dat blijkt – aan 
de steeds hoge realisatiegraad van de 
SDE+-regeling te zien – wonderlijk goed 
te werken. Hierbij moet ik opmerken dat 

dit mede komt doordat er geen grote 
marktverstoringen zijn opgetreden zoals 
een economische crisis. Dat soort zaken 
zijn grote voorbehouden. In feite geldt 
dat als er een grote economische crisis 
komt, je met de SDE+-regeling zeer 
waarschijnlijk de plank misslaat.’
2018 was een van de bijzonderheden. 
Er vond weliswaar niet in negatieve zin 
een marktverstoring plaats, maar er 
waren wel marktontwikkelingen die PBL 
noopten tot een extra advies voor zonne-
energie (red. normaliter brengt het PBL 1 
keer per jaar een advies voor de SDE+-
regeling uit). ‘Zon-pv heeft gedurende het 
kalenderjaar 2018 een dusdanig snelle 
daling van de kostprijs gezien, dat we na 
de voorjaarsronde voor de najaarsronde 
een extra advies hebben uitgebracht. De 
ontwikkeling van zonne-energie is dusda-
nig stormachtig dat extra SDE+-adviezen 
gewenst en verstandig zijn.’
Of die ontwikkeling ertoe gaat leiden dat 
zonne-energie voor het jaar 2025 zonder 
SDE+-subsidie kan, vindt Lensink lastig 
te voorspellen. ‘Ja, de kosten van zon-pv 
dalen sterk, maar we hebben nog wel een 
weg te gaan om zonnestroom helemaal 
subsidieloos te krijgen. Over het feit of dat 
voor 2025 lukt heb ik mijn bedenkingen.’

Arbeids- en netaansluitkosten
Dat Lensink hier zijn twijfels bij heeft, is 
niet vreemd. Gedurende het kalender-
jaar 2018 hebben diverse projectont-
wikkelaars immers gewaarschuwd voor 
meerdere gevaren – zoals de stijgende 
arbeidskosten en de toenemende 
kosten en wachttijden voor netaanslui-
tingen – die op de loer liggen. ‘In een 
eerder adviesrapport hebben we af-
gelopen kalenderjaar al gerapporteerd 
dat er voorbehouden moeten gemaakt 
worden ten aanzien van de stijgende 
arbeidskosten. We gaan er ook niet 
klakkeloos van uit dat de arbeidskos-
ten meedalen met de kosten van de 
techniek. Bij netaansluitkosten is er 
echter sprake van een andere situatie. 
Als je pech hebt, kunnen de kosten van 
een netaansluiting een project maken 
of breken. Als PBL moeten we echter 
een generiek advies uitbrengen en dan 
kun je geen grote spreiding voor de 
netkosten inbouwen.’
En verwacht Lensink ten slotte op korte 
termijn nieuwe SDE+-categorieën zoals 
zon op water? ‘Bij zonne-energie zien 
we inderdaad dat er zich technieken en 
mogelijkheden voordoen. Extra advie-
zen zijn nodig, maar we zijn echter een 
beetje voorzichtig met het direct laten 
openstellen van een nieuwe waaier aan 
categorieën. Je wilt immers versnip-
pering tegengaan. De keuze voor zon 
op water zal blijken uit de kamerbrief 
voor 2019.’

 ‘De marktconsultatie 
voor de SDE+-regeling is 
geen consensusmodel’
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Distributeurs:

DMEGC Solar is onderdeel van de Hengdian Group

We kijken terug op een bijzonder jaar. Een jaar met heel veel zonne-uren. 

En een jaar waarin er in Nederland weer meer DMEGC - zonnepanelen 

werden geplaatst dan het voorgaande jaar.

We danken de installateurs voor het in ons gestelde vertrouwen, en onze 

distributeurs voor hun inzet en de samenwerking.

We wensen iedereen een voorspoedig, gezond en vooral zonnig 2019!

Een lichtpuntje in donkere dagen
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Inmiddels is daarmee bijna 6 procent 
van de circa 2,1 miljoen huurwoningen in 
Nederland van zonnepanelen voorzien. 
Dat is zowel in absolute als relatieve zin 
nog altijd fors minder dan het aantal 
koopwoningen dat met zonnepanelen is 
uitgerust. In 2019 slecht de koopwonin-
genmarkt naar alle waarschijnlijkheid de 
kaap van 10 procent (red. Nederland telt 
zo’n 7,7 miljoen koopwoningen).

Energie-Index opnieuw gedaald
Desalniettemin zijn de Nederlandse 
woningcorporaties fl ink aan het ver-
duurzamen. Uit de benchmarkresultaten 
blijkt dat de energetische prestatie van 
corporatiewoningen – op basis van de 
Energie-Index en in de periode 1 juli 
2017 tot 1 juli 2018 – bij ruim 80 procent 
van de woningcorporaties is verbeterd. 
Halverwege 2018 is de Energie-Index 
gedaald van 1,73 naar 1,65. De corpo-

Jasper Willems (Aedes) over toename zonnepanelen op huurwoningen:

‘In 1 jaar tijd ruim 1 miljoen vierkante 
meter zonnepanelen geplaatst’

116.000. Het is het aantal huurwoningen van woningcorporaties dat op 1 juli 2018 
de beschikking over zonnepanelen heeft. ‘In 12 maanden tijd zijn er 36.000 huurwoningen 

van zonnepanelen voorzien. Gemiddeld zijn ze uitgerust met 9 vierkante meter zonnepanelen 
en het gaat dus om ruim 1 miljoen vierkante meter zonnepanelen’, vertelt Jasper Willems 

programmaleider Aedes-benchmark bij woningcorporatiekoepel Aedes.

De Aedes-benchmark in het kort
Aedes is de branchevereniging van 
woningcorporaties in Nederland. De 
leden vertegenwoordigen 98 pro-
cent van alle corporatiewoningen. 
Nederland telt ruim 2 miljoen sociale 
huurwoningen. De Aedes-benchmark 
is dit jaar voor het vijfde achtereen-
volgende jaar uitgevoerd. Aedes voert 
de benchmark uit samen met PwC, 
Kwaliteitscentrum Woningcorporaties 
Huursector  (KWH) en ABF Research. 
De benchmark maakt op hoofdlij-
nen de voornaamste prestaties van 
corporaties inzichtelijk en onderling 
vergelijkbaar. Van de corporaties die 
lid van Aedes zijn, heeft 96 procent 
deelgenomen. In totaal hebben 291 
corporaties meegedaan. In de bench-
mark zijn de belangrijkste processen 
en prestaties van corporaties opge-
nomen. Deze zijn onderverdeeld in 5 
verschillende prestatievelden: huur-
dersoordeel, bedrijfslasten, duur-
zaamheid, onderhoud & verbetering 
en beschikbaarheid & betaalbaarheid.

raties zijn hiermee op weg om hun lan-
getermijnambities uit de Aedes Woon-
agenda te realiseren. Hierin is namelijk 
het doel vastgelegd om in 2021 gemid-
deld over energielabel B te beschikken, 
wat een Energie-Index van 1,4 betekent. 
De huidige daling komt voor 85 pro-
cent door maatregelen in de bestaande 
woningvoorraad zoals het aansluiten op 
warmtenetten, het plaatsen van zonne-
panelen en het isoleren van woningen. 

Zonnecollectoren
Woningcorporaties plaatsten niet alleen 
zonnepanelen op 36.000 woningen, maar 
sloten ook 26.000 huizen aan op warm-
tenetten. Bovendien werden op 4.000 
woningen zonnecollectoren en bij 4.000 
woningen warmtepompen geplaatst. Het 
totaal aantal woningen met zonnecol-
lector is toegenomen naar 49.000. Op 
de korte termijn is de Energie-Index 

1,40 in 2021 uit de Aedes Woonagenda 
een belangrijke doelstelling. Om dat te 
halen, zullen de fi nanciële investerin-
gen die leiden tot een verlaging van de 
Energie-Index volgens de opstellers 
van de benchmark minimaal op het-
zelfde niveau moeten blijven. Wanneer 
de kosten per maatregel toenemen, 
dan is er extra inzet nodig. Om de 
doelstelling te halen, zullen bovendien 
niet alleen de corporaties uit de staart-
groep moeten investeren, maar zal ook 
de kopgroep moeten blijven investeren 
om de sectordoelstelling te halen.
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20 juni 2013 staat bij Romano Ha-
gen, fi scaal jurist en oprichter van De 
Centrale BTW Teruggave, voor altijd 
in zijn geheugen gegrift. Op die dag 
veranderde een uitspraak van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie (red. 
zie kader) voorgoed de Nederlandse 
zonne-energie. Sindsdien kunnen 
Nederlanders de btw op de aanschaf- 
en installatiekosten van zonnepanelen 
terugvragen. ‘Het betekende tevens 
het startschot van De Centrale BTW 
Teruggave en vandaag de dag zijn we 
in Nederland marktleider met deze 
dienstverlening en zijn we actief voor 
honderden installatiebedrijven op het 
gebied van btw, subsidie en fi nancie-
ringen’, stelt Hagen. 

90 procent
Tot en met eind 2017 maakten 204.000 
particuliere eigenaren van zonnepanelen 
gebruik van de ontheffi  ng van adminis-
tratieve verplichtingen van de zoge-
naamde Kleineondernemersregeling 
(KOR). De verwachting is volgens staats-

Staatssecretaris geeft Tweede Kamer foutieve informatie:

‘Zonnepaneeleigenaar gaat er 
mogelijk wel op achteruit door nieuwe 
kleineondernemersregeling’
‘Staatssecretaris over btw: nieuwe kleineondernemers-
regeling heeft geen effect op particuliere eigenaren van 
zonnepanelen.’ Het is de titel van een nieuwsbericht in 
de nieuwsbrief Zonnefl its van Solar Magazine. Het bericht 
werd gepubliceerd naar aanleiding van een Kamerbrief 
van Menno Snel, staatssecretaris van het ministerie van 
Financiën. De redactie van Solar Magazine ging te rade 
bij een btw-specialist om antwoord te vinden op de vraag 
of de komst van een nieuwe kleineondernemersregeling 
daadwerkelijk geen effect heeft op de eigenaren 
van zonnepanelen.

secretaris Snel dat deze groep onder-
nemers eind 2019 zal zijn toegenomen 
tot 330.000. Daarmee gaat de Belas-
tingdienst ervan uit dat te zijner tijd over 
minder dan de helft van de zonnepane-
len bij huishoudens btw teruggevraagd is 
(red. per eind 2017 beschikte Nederland 
volgens het CBS over 516.000 woningen 
met zonnepanelen). 
‘Onze inschatting is dat bij “onze” 
installatiebureaus vandaag de dag 
voor 90 procent van de zonnepanelen 
die op huizen geplaatst worden btw 
teruggevraagd wordt’, stelt Hagen. 
‘Ik denk dat het getal van de Be-
lastingdienst dan ook conservatief 
ingeschat is.’ Volgens Hagen heeft de 
mogelijkheid om de btw op zonnepa-
nelen terug te vragen dan ook zeer 
zeker tot hogere verkoopcijfers geleid. 
‘Het heeft toch een invloed van bijna 
20 procent op de verkoopprijs. Mocht 
deze mogelijkheid ooit verdwijnen, 
dan wordt het voor de consument 
sowieso minder aantrekkelijk om zon-
nepanelen te kopen.’

KOR toe aan modernisering 
De huidige KOR is volgens het ministerie 
van Financiën toe aan modernisering, 
omdat deze 3 belangrijke nadelen zou 
kennen. Het eerste nadeel heeft te maken 
met de administratieve lasten van de 
ondernemers en de toenemende uitvoe-
ringskosten van de Belastingdienst. In de 
afgelopen 10 jaar zijn er ruim een half mil-
joen btw-plichtige ondernemers bijgeko-
men. De toename van de populatie kleine 
ondernemers – waaronder per eind 2017 
dus ook ruim 200.000 zonnepaneeleige-
naren – leidt tot steeds hogere uitvoe-
ringskosten voor de Belastingdienst en 
administratieve lasten voor ondernemers, 
terwijl het fi nanciële belang gering is. Een 
tweede nadeel is volgens het ministe-
rie dat Nederland met de opzet van de 
huidige regeling naar eigen zeggen een 
beperkte beleidsvrijheid heeft. Een derde 
nadeel is in de ogen van de overheid 
dat de huidige regeling zijn doel soms 
voorbijschiet, omdat de regeling niet al-
leen wordt toegepast door de doelgroep: 
ondernemers met een geringe omzet. 

Hagen plaatst echter vraagtekens bij 
de motivatie van het ministerie voor 
wat betreft de uitvoeringskosten. ‘Eer-
lijkheidshalve denk ik niet dat men de 
KOR-regeling wil aanpassen vanwege 
uitvoeringskosten door het grote aantal 
zonnepaneeleigenaren dat btw terug-
vraagt, maar omdat de huidige KOR 
niet gewijzigd mag worden. Dit mag al-
leen als deze in lijn wordt gebracht met 
Europese regelgeving. En na 50 jaar 
stilstand is er toch wel enige behoefte 
aan aanpassingen.’

Omzetgrens
Het ministerie van Financiën wil de 
nieuwe KOR in werking laten treden per 
1 januari 2020. In de komende periode 
worden volgens de staatssecretaris 
‘zowel het bedrijfsleven als de Belas-
tingdienst in de gelegenheid gesteld 
om zich goed voor te bereiden op de 
nieuwe situatie’. Het voornemen is om 
de huidige KOR te vervangen door een 
facultatieve, omzetgerelateerde vrijstel-
ling van omzetbelasting met een om-

zetgrens van 20.000 euro. De kern van 
de nieuwe KOR is dat een ondernemer, 
die onder de omzetgrens blijft en ervoor 
kiest om de nieuwe KOR toe te passen, 
geen btw in rekening brengt aan zijn 
afnemers. Daar staat tegenover dat hij 
de btw die andere ondernemers aan 
hem in rekening brengen niet in aftrek 
kan brengen. 

Uitvoeringsprobleem
Hagen heeft enkele kritische aanteke-
ningen bij de voorgestelde nieuwe rege-
ling. De voornaamste is dat de fi scaal 
jurist verwacht dat het de overheid en 
de zonnepaneeleigenaar toch meer 
administratie gaat kosten om de btw-
teruggave af te handelen. 
‘Berekeningen die we zelf uitgevoerd 
hebben, laten zien dat de Belasting-
dienst door de nieuwe KOR geen tijd 
gaat besparen, maar mogelijk miljoenen 
euro’s extra kwijt is door het meerwerk 
dat de regeling met zich meebrengt’, 
aldus Hagen. ‘Bovendien verwacht ik 
dat er een uitvoeringsprobleem ontstaat 

doordat de Belastingdienst onvoldoende 
tijd heeft om alle benodigde zaken voor 
in 2019 bijgekomen nieuwe zonnepa-
neeleigenaren voor 31 december 2019 
af te handelen. Alleen al het aanvragen 
van een btw-nummer, het doen van 
de daadwerkelijke btw-aangifte en het 
aanvragen van een ontheffi  ng neemt 
enkele maanden in beslag. Dat zal bij de 
Belastingdienst dus mogelijk tot proble-
men gaan leiden. Ik raad de Belasting-
dienst en het Ministerie van Financiën 
aan om in overleg met de Holland Solar 
tot uitvoeringsafspraken te komen.’
 
Overgangsregeling 
In de Kamerbrief meldt Snel echter 
geen problemen te verwachten: ‘Een 
specifi eke groep ontheven onderne-
mers die naar verwachting geen eff ect 
ondervinden van de overgang van de 
huidige KOR naar de nieuwe KOR zijn 
de natuurlijke personen die eigenaar 
zijn van zonnepanelen (in de praktijk 
aangeduid als: particuliere eigenaren 
van zonnepanelen).’
Daartoe geeft de staatssecretaris de 
volgende argumenten: ‘Veel van deze 
ondernemers maken momenteel in het 
jaar van aanschaf van de zonnepanelen 
gebruik van hun recht op aftrek van 
voorbelasting. In dat jaar verkeren zij 
in een teruggaafpositie en krijgen zij 
per saldo btw terug. In de daaropvol-
gende jaren passen deze ondernemers 
de huidige KOR toe en verzoeken zij 
om ontheffi  ng van de administratieve 
verplichtingen. Particuliere eigenaren 
van zonnepanelen die geen andere eco-
nomische activiteiten hebben, blijven 
in de praktijk altijd beneden de huidige 
KOR-grens voor volledige vermindering 
van 1.345 euro en zullen ook beneden 
de omzetdrempel van de nieuwe KOR 
blijven. De verwachting is dat deze 
ondernemers in het jaar van aanschaf 
van de zonnepanelen nog steeds ge-
bruikmaken van hun recht op aftrek van 
voorbelasting en het daaropvolgende 
jaar kiezen voor de nieuwe KOR (mits 
geen nadelige herzieningsgevolgen). De 
nieuwe KOR heeft daarom naar ver-
wachting geen eff ect op de particuliere 
eigenaren van zonnepanelen.’

Van ontheffi ng naar vrijstelling
Belangrijk detail in de nieuwe KOR is 
dat de ministeriële regeling meldt dat 
‘bij een sfeerovergang herziening ach-
terwege blijft beneden een grensbedrag 
van 500 euro’. Dit moet volgens de   u 
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staatssecretaris onder andere voorko-
men dat kleine ondernemers gedwon-
gen worden de in het jaar van aanschaf 
genoten teruggaaf van btw –  bijvoor-
beeld voor aangekochte zonnepanelen 
of een computer – te   herzien als op 
een later moment wordt geopteerd 
voor de nieuwe KOR. 
Hagen is ook van deze argumentatie 
van Snel niet onder de indruk. ‘Je moet 
de zaken die hij zegt meermaals lezen 
om ze als fiscalist tot je door te laten 
dringen. Onder de huidige regeling is 
sprake van een ontheffing, onder de 
nieuwe is sprake van een vrijstelling. 
De crux is dat zonnepaneeleigenaren 
bij een beroep op de nieuwe KOR van 
een “belaste ondernemer” een “vrij-
gestelde ondernemer” worden. Er is 
sprake van een ‘sfeerovergang’. Het 
is te vergelijken met het stoppen van 
je bedrijf terwijl je het voorgaande jaar 
een auto gekocht hebt van 40.000 
euro. Op die auto zat bij de aanschaf 
8.400 euro btw die je teruggevraagd 
hebt aan de Belastingdienst. Omdat 
je echter stopt met je bedrijf, moet je 
die btw corrigeren. Datzelfde is straks 
het geval bij eigenaren van zonnepa-
nelen als ze over moeten stappen naar 
de nieuwe KOR. Om te zorgen dat de 
eigenaren hun btw-teruggave niet te 
hoeven corrigeren, is er een grensbe-
drag van 500 euro. Of dat grensbedrag 
gunstig uitvalt, hangt volledig af van het 
correctiebedrag. Cruciale vraag is wat 
de hoogte van het correctiebedrag is.’

Btw-teruggave lastiger
Hagen rekent voor dat de Belasting-
dienst hiertoe de herzieningstermijn 
hanteert. Bij roerende zaken zoals 
zonnepanelen betekent dit dat in 
jaarlijkse stappen van 20 procent de 
btw-correctie omlaag gaat. ‘Dit bete-
kent dat je 5 jaar na aanschaf van de 
zonnepanelen dus 0 procent van de 
btw hoeft te herzien. Maar stel nu dat 
een zonnepaneeleigenaar in het jaar 
na de aanschaf een beroep zou willen 
doen op de nieuwe KOR. De herzie-
ningsgrens van 500 euro komt neer op 
een aankoopprijs van ongeveer 2.880 
euro (red. inclusief 21 procent btw) 
voor ongeveer 6 zonnepanelen. Bij een 
grotere investering in zonnepanelen 
wordt de herzieningsdrempel van  500 
euro overschreden wanneer in het jaar 
na ingebruikname de KOR in zou gaan. 
De eigenaar die 800 euro btw heeft 
betaald, zou in het tweede jaar nog 800 

euro minus 20 procent – oftewel 800 
euro minus 160 euro is 540 euro – moe-
ten afdragen. Dat is dus meer dan het 
grensbedrag van 500 euro. In dit voor-
beeld zal de zonnepaneeleigenaar dus 
mogelijk pas na 2 jaar zijn btw-vrijstel-
ling aanvragen. De conclusie is dus dat 
zonnepaneeleigenaren langer onderne-
mer zullen blijven en de Belastingdienst 
juist meer werk gaan bezorgen.’
Dit aspect is volgens staatssecretaris 
Snel onderkend en wordt nader on-
derzocht in het kader van de invulling 
van de lagere regelgeving. Hoe dit eruit 
komt te zien moet volgens Hagen nog 
afgewacht worden. ‘Maar de zonnepa-
neeleigenaar zal moeten beslissen of 
hij met ingang van 1 januari 2019 of het 
jaar daarna een beroep op de KOR zal 

doen. Wanneer er niet snel duidelijk-
heid komt zal dit tot uitvoeringsperike-
len kunnen leiden.’ 

Btw-teruggave iets minder gunstig
Tenslotte wijst Hagen nog op het feit 
dat de consument ook financieel iets 
minder gunstig af is. ‘Als je btw-
ondernemer bent – wat zonnepanee-
leigenaren dus zijn – krijgt men ieder 
jaar te maken met de eerder genoemde 
forfaitaire bedragen. Bovendien moet 
er meer werk verrichten worden voor de 
btw-aangiftes. De staatssecretaris zegt 
dus dat zonnepaneeleigenaren er niet op 
achteruitgaan door de nieuwe KOR, maar 
dit is niet waar. De oplossing? De staats-
secretaris moet de herzieningsvrijstelling 
van 500 euro verhogen naar 1.500 euro.’

De geschiedenis van de btw-teruggave
Het Fuchs-arrest. Dat is de naam van de uitspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie die er op 20 juni 2013 voor zorgde dat eigenaren van zonnepanelen bij 
de Belastingdienst btw op de aanschaf- en installatiekosten van zonnepanelen kunnen 
terugvorderen. 

De grondslag hiervoor ligt bij de Europese btw-richtlijn die ook in Nederland van 
toepassing is. Deze is in 1969 tot stand gekomen bij de invoering van het geharmoni-
seerde stelsel in de Europese Economische Gemeenschap voor de btw. De regeling 
had als doel om de btw-regelgeving in heel Europa te harmoniseren. Nederland had 
een ‘eigen’ kleine ondernemers regeling die afwijkt van de Europese. 

In het najaar van 2017 kreeg de btw-teruggave een nieuwe opleving. Waar de Belas-
tingdienst weigerde teruggaaf te verlenen van btw op facturen van vóór 1 april 2013, 
verplichtte de Hoge Raad in een uitspraak dit wel te doen. Het directe gevolg was een 
oplopende wachttijd bij de Belastingdienst die stelde overvallen te zijn door het aantal 
teruggaveverzoeken, in combinatie met de toename in nieuwe btw-ondernemers door 
de aanschaf van zonnepanelen.

 

 
 



36 SOLAR MAGAZINE | december 2018 SOLAR MAGAZINE | december 2018 37

Exasun stak in het voorjaar van 2015 
zijn hoofd voor het eerst boven het 
maaiveld uit. Het bedrijf, destijds nog 
een start-up, kondigde de opening 
van een zonnepanelenfabriek in 
Rijswijk aan. De pilotproductielijn die 
daar in gebruik genomen werd, wordt 
vandaag de dag nog steeds gebruikt. 
Anno 2018 staat er echter een volledig 
ander bedrijf. Zo is Exasun inmid-
dels verhuisd naar Den Haag, is de 
productie opgeschaald van een paar 
megawattpiek naar 20 megawattpiek 
per kalenderjaar en wordt momenteel 
dus een nieuwe massaproductielijn 
opgebouwd. Het productportfolio van 
Exasun bestaat bovendien niet alleen 
maar uit de premium zwarte glas-
glaszonnepanelen Black Glass met 
achterzijdecontactcellen, maar ook de 
indaksystemen Black Roof, X-Tile en 
S-Tile, die ook in terracotta leverbaar 
zijn voor daken met oranje dakpannen. 
Vanaf januari 2019 moeten deze alle 
van de nieuwe productieband rollen.

Durfkapitaal
Maar de eerlijkheid gebiedt volgens 
Mensink ook te zeggen dat niet altijd 
alles even crescendo gaat. Want waar 
Exasun eind 2016 tegenover Solar 
Magazine meldde productiecapaciteit 
uit te breiden naar 50 megawattpiek 
en hiertoe vanaf de zomer van 2017 
in ploegendiensten te gaan werken, 
vindt deze gewenste opschaling nu 
pas daadwerkelijk plaats. ‘Dat we 
deze uitbreiding 1,5 jaar later realise-
ren dan aangekondigd, heeft groten-
deels te maken met de complexiteit 
van het aantrekken van kapitaal. Het 
is in Nederland extreem moeilijk om 
durfkapitaal aan te trekken. Als je dan 
ook nog in een turbulente markt zoals 
die van zonne-energie actief bent – 
waar vrijwel alle Europese fabrikanten 
verdwenen zijn in het afgelopen decen-
nium – bevordert dat de gesprekken 
met potentiële fi nanciers niet.’
Toch is Mensinks bedrijf erin ge-
slaagd een miljoeneninvestering van 
ING Sustainable Investments en het 
energie-innovatiefonds ENERGIIQ van 
de provincie Zuid-Holland veilig te stel-
len. Dat geld wordt aangevuld met een 
fi nanciering van ABN Amro. ‘Met deze 
fi nanciële middelen kunnen we einde-
lijk de zo lang gekoesterde opscha-
ling van de productie realiseren’, stelt 
Mensink. ‘We hebben de fi nanciers 
over de streep getrokken vanwege de 

Michiel Mensink over uitbreiding van zonnepanelenfabriek Exasun:

‘Met dit zonnepaneel scharen we ons 
in de elite van de solar wereld’

De Haagse zonnepanelenfabrikant Exasun kondigde afgelopen 
zomer aan zijn productiecapaciteit uit te breiden naar 100 megawattpiek. 

In januari 2019 rollen de eerste zonnepanelen van de nieuwe productieband, 
die zelfs een capaciteit van 150 megawattpiek heeft. De bijzonderheid? 
‘Het gaat om een nieuwe generatie zonnepanelen die een grotere groep 

installateurs de mogelijkheid geeft om met een Nederlands product te 
werken dat ook nog eens een extreem hoge effi ciency heeft’, aldus 

directeur Michiel Mensink.

niche waarin we met een reeks unieke 
producten opereren. Zoals onze zon-
nedakpan X-Tile die tussen bestaande 
dakpannen past en onze egaalzwarte 
en gekleurde zonnepanelen die toe-
gepast worden als gevelbeplating. 
Bovendien hebben we dit kalenderjaar 
een aantal projecten gerealiseerd 
waarbij grote bouwbedrijven per keer 
100 woningen van ons indaksysteem 
Black Roof hebben voorzien. Uiteinde-
lijk hebben die projecten de fi nanciers 
over de streep getrokken. Het laat 
immers zien dat we als bedrijf in de 
nieuwbouwmarkt kunnen concurreren 
met standaardzonnepanelen.’

Als eerste ter wereld
‘Je moet het overigens niet alleen doen 
om in Nederland te willen produce-
ren, je moet er ook geld aan kunnen 
verdienen’, vervolgt Mensink. ‘Er moet 
een positieve businesscase zijn. Wij 
hebben deze gevonden door in te 
zetten op niches. Ons zonnepaneel 
met interdigitated back contact (ibc-)
zonnecellen is een voorbeeld. Als 
eerste ter wereld produceren wij vanaf 
volgend jaar een glas-glaszonnepaneel 
met ibc-zonnecellen (red. 60 stuks per 
zonnepaneel). Het zonnepaneel heeft 
een vermogen van 340 wattpiek en zit 
qua kwaliteit aan de bovenkant van de 
markt. Om die reden kunnen we voor dit 
product een hogere prijs vragen. En dat 
moet ook, want er zitten logischerwijs 
duurdere componenten in dan in een 
standaardzonnepaneel. Zo gebruiken 
we een innovatief encapsulatiemateriaal 
en speciale diodes die een extra lange 
levensduur mogelijk maken en voorko-
men dat de junction box in brand vliegt. 
Met dit hoogeffi  ciënte zonnepaneel 
scharen we ons onder de elite van de 
zonne-energiewereld waar ook merken 
als SunPower en LG zich bevinden.’
Volgens Mensink is dit zonnepaneel 
voor Exasun het spreekwoordelijke 
loon naar werken. Het bedrijf heeft 
in de afgelopen 5 jaar aan tal van 
nationale innovatieprojecten deelge-
nomen en eigen onderzoekstrajecten 
opgestart om de nieuwste zonne-
energietechnologie te ontwikkelen. ‘En 
momenteel ligt de focus wat betreft 
innovatie vooral op systeemontwikke-
ling. Ons kernproduct is nu stabiel en 
presteert ontzettend goed en daarmee 
is het tijd om ons te richten op verdere 
systeemintegratie. Een voorbeeld hier-
van is een innovatieproject waarbinnen 

we zonnestroom en zonnewarmte com-
bineren tot een pvt-paneel. Dit product 
zullen we in de loop van 2019 op de 
Nederlandse markt introduceren.’

Tweede productielijn
De machines van de nieuwe zonnepa-
neelproductielijn zijn voor 80 procent 
door Exasun zelf ontwikkeld. ‘Een 
aantal standaardmachines, zoals de 
EL-tester en de laminator, hebben we 
extern aangekocht. Momenteel wordt 
de productielijn uitgebreid getest 
waarna we in januari met de productie 
starten. We kunnen met deze nieuwe 
machines toegroeien naar een pro-
ductieniveau van 150 megawattpiek 
per kalenderjaar. Het is verstandig om 
dat niveau rustig op te bouwen. Om 
die reden willen we eind 2019 op een 
niveau zitten waarbij we 20.000 zonne-
panelen – oftewel 6 à 7 megawattpiek 
– per maand produceren en verkopen. 
Omdat ook de vraag uit het buitenland 
ontstaat – onder meer vanuit België, 
Duitsland en Engeland – starten we 
in 2019 met export. We passen ons 
verkoopmodel dan ook aan. Waar we 
eerst een kleine geselecteerde groep 
installateurs bedienden, kunnen we 
nu de verkoop volledig openstellen en 
lanceren we ook een onlinewebshop.’
‘Overigens kunnen we het productie-
niveau van 150 megawattpiek enkel 
bereiken door 5 dagen per week met 2 
ploegen te produceren’, vervolgt Men-
sink. Gek genoeg is de ploegentoeslag 
in Nederland en Europa dusdanig hoog 
dat het interessant is om een tweede 
productielijn neer te zetten dan om op 
1 productielijn 7 dagen per week in 5 
ploegen te produceren. Om die reden 
hopen we in 2020 een extra productie-
lijn in gebruik te nemen.’ 

En het doel van een fabriek van 300 
tot 400 megawattpiek, dat Mensink 
enkele jaren geleden uitsprak, wordt 
dat nog steeds nagestreefd? ‘Onze 
glas-glaszonnepanelen zijn uitgerust 
met de nieuwste generatie zonnecellen 
en bevinden zich qua prestaties in de 
bovenkant van de markt. Dat gegeven 
maakt het mogelijk om in Nederland 
zonnepanelen te produceren en in de 
komende jaren onze productiecapaci-
teit stukje bij beetje uit te breiden. Als 
de markt zich blijft ontwikkelen zoals 
die nu doet, is het zeker niet ondenk-
baar dat we dit productievolume op 
termijn gaan halen…’
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Een groot aantal van de leden van PV-
Vlaanderen presenteert zich tijdens de 
vakbeurs InterSolution op de beurs-
vloer. Het toont volgens Claeys dat de 
Vlaamse zonne-energiemarkt de weg 
naar boven ook in 2018 vast heeft we-
ten te houden. ‘De voorlopige markt-
cijfers tot en met de maand oktober 
laten zien dat de groei iets minder 
groot zal zijn, maar met een verwachte 
afzet van 180 megawattpiek is het nog 
altijd een zeer succesvol jaar voor de 
pv-sector.’

Wolken aan de horizon
Claeys wijst een aantal redenen aan 
waarom er in 2018 enkele procenten 
minder zonnepanelen geïnstalleerd is. 
‘De markt voor middelgrote projec-
ten komt nog altijd niet op gang. Dit 

Vakbeurs InterSolution:

‘Vlaamse pv-sector klaar 
voor energiedoelstellingen, maar 
overheid moet daadkracht tonen’

Flanders Expo in Gent is op woensdag 23 en donderdag 
24 januari het toneel van de achtste editie van de vakbeurs 
InterSolution. De redactie van Solar Magazine blikt vooruit 
met Bram Claeys, directeur van sectororganisatie ODE/PV-
Vlaanderen. ‘2018 is voor de Vlaamse zonne-energiesector 
een mooi jaar met volle orderboeken, maar snelle duidelijk-
heid over de effecten van de invoer van de slimme meter 
voor zonnepaneeleigenaren is noodzaak om de groei de 
komende jaren vast te kunnen houden’, aldus Claeys. 

ondanks een lichte verbetering van 
de fi nanciële ondersteuning van deze 
projecten. Ten aanzien van de verkoop 
van residentiële systemen geldt dat alle 
installateurs spreken van volle order-
boeken, maar dat nu tegen het einde 
van het kalenderjaar er ook berichten 
zijn over onzekerheid bij de consument 
over het toekomstige rendement van 
zonnepanelen. Dit wordt gevoed door 
de onduidelijkheid over de invoering 
van de digitale meter. Het is moeilijk 
om te zeggen in welke mate dat echt 
een rol speelt in de beslissing van 
burgers om al dan niet te investeren 
in zonnepanelen, maar het roept bij 
consumenten in ieder geval vragen op. 
Vorig jaar was de pv-markt onbewolkt 
en zonnig en nu zien we dus toch wat 
wolken verschijnen aan de horizon.’

Snel duidelijkheid
Toch voorziet PV-Vlaanderen ook voor 
2019 een goed jaar. ‘De verkoop van 
zonnepanelen zal zeker doorzetten, 
maar het tempo moet verder omhoog 
om de energiedoelstellingen te be-
halen. Wat dat betreft maken we ons 
enige zorgen. Er is dringend duidelijk-
heid nodig over hoe zonnepanelenei-
genaren die in de toekomst een digitale 
meter   krijgen te zijner tijd belast zul-
len worden met netdistributiekosten. 
Krijgen zij te maken met hoge netdis-
tributiekosten omdat ze zonnepanelen 
hebben, dan zal dat een negatieve in-
vloed hebben op de verkoop van zon-
nepanelen. Zolang er door de overheid 
geen duidelijkheid verschaft wordt, 
valt er in feite niks zinnigs te zeggen 
over de toekomstige businesscase 
voor zonnepanelen. Het goede nieuws 
is dat de kosten van pv-systemen nog 
altijd blijven dalen waardoor de sector 
steeds minder afhankelijk wordt van 
overheidsbeslissingen.’
In de discussie over de invoering van 
de digitale meter (red. zie kader) vond 
eind oktober een belangrijke hoorzit-
ting plaats in het Vlaams parlement. 
Daar werd volgens Claeys duidelijk 
dat de Vlaamse Regulator voor de 
Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) 
vasthoudt aan een reële afrekening   u 
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Solar Montagesystemen

Plat Dak

ValkPro+

Schuin Dak

ValkPitched

Meer info over onze systemen: valksolarsystems.nl

Software: ValkPVplanner

Bepaal snel en eenvoudig uw 
grotere maatwerkprojecten!

Bepaal snel en eenvoudig uw 
voorverpakte montagesysteem!

Direct naar onze calculatiesoftware:
valkpvplanner.nl en valkkitsplanner.nl

Software: ValkKITSplanner

planner

• Lage ballast
• Standaard al toepasbaar tot 25 m hoogte   
   (hoger op aanvraag)
• Montagesnelheid 4-5 minuten per paneel
• Voorbereid op vereffening en aarding

•  Geschikt voor (brede) high power panelen
• Verstelbare tussen- en eindpaneelklemmen
• Ook verkrijgbaar als voorverpakte kits
• Zeer beperkt aantal onderdelen

SOLAR GROOTHANDEL SINDS 1995
AXIPOWER AC-290PH/60S (FS35) (5BB)

AXIPOWER AC-285PH/60S (FS35) (5BB)

AXIpower AC-330P/156-72S (FS40) (5BB)

AXIPOWER AC-275P/156-60S (FS35) (5BB)

AXIPOWER AC- 280P/156-60S (FS35) (5BB)

AXIPOWER HC AC-280PH/60S (FS35) (5BB)

SOLAR GROOTHANDEL SINDS 1995

Krannich Solar B.V. _ T: 030 245 1693 _ info@nl.krannich-solar.com _ www.krannich-solar.com

15 YEARS WARRANTY 
&

GOOD  PERFORMANCEGUARANTEE

Je zou ze bijna 
vergeten! 
„Polypanelen“



van de netdistributiekosten voor zon-
nepaneleneigenaren. ‘Men vindt het 
zeer belangrijk dat zelfconsumptie 
gestimuleerd wordt. De impuls om zo-
veel mogelijk zonnestroom zelf te con-
sumeren – of op te slaan – ontbreekt 
natuurlijk bij de terugdraaiende teller. 
Helaas zitten we aan het einde van de 
huidige legislatuur (red. regeerperi-
ode) en de daadkracht van de regering 
neemt hierdoor af. Tegelijkertijd is er 
politiek draagvlak om te zorgen dat 
bestaande investeerders – de consu-
menten die al zonnepanelen hebben 
– er niet op achteruitgaan door de 
invoering van de digitale meter. Mocht 
dat wel zo zijn, dan moeten zij op de 
een of andere manier gecompenseerd 
worden. Dat kan bijvoorbeeld door 
een vergoeding te betalen voor de 
inkomsten die zij mislopen, maar daar 
moet wel dringend een beslissing 
over genomen worden. De Vlaamse 
pv-sector is klaar voor de benodigde 
groei om de energiedoelstellingen te 
bereiken, maar de overheid moet nu 
wel haar daadkracht tonen.’ 
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De stad Gent, waar ook 
de vakbeurs InterSolution 

plaatsvindt, verwelkomt in 2018 
het meeste zonnepanelen

Opgesteld pv-vermogen
Provincie Antwerpen  624 megawattpiek
Provincie Limburg   549 megawattpiek
Provincie Oost-Vlaanderen  619 megawattpiek
Provincie Vlaams-Brabant  328 megawattpiek
Provincie West-Vlaanderen  593 megawattpiek
Totaal Vlaanderen   2.714 megawattpiek

Jaar Aantal pv-installaties Geplaatst pv-vermogen
2014 8.437   47 megawattpiek
2015 13.695   75 megawattpiek
2016 27.205   132 megawattpiek
2017 43.319   192 megawattpiek
2018* 34.584   154 megawattpiek
* tot en met oktober 2018

Omvang pv-systemen
Jaar <10 KWp  >10 - <250 KWp >250 - <750 KWp >750 KWp
2014 40 megawattpiek 5 megawattpiek 2 megawattpiek 0 megawattpiek
2015 63 megawattpiek 6 megawattpiek 1 megawattpiek 4 megawattpiek
2016 119 megawattpiek 9 megawattpiek 3 megawattpiek 1 megawattpiek
2017 178 megawattpiek 12 megawattpiek 1 megawattpiek 2 megawattpiek
2018 137 megawattpiek 12 megawattpiek 5 megawattpiek 0 megawattpiek

Terugleververgoeding
‘Minister van Energie Bart Tommelein 
heeft zich vanaf de eerste dag van zijn 
ministerschap geëngageerd aan de 
zonnepanelenmarkt, het is ondenk-
baar dat hij het aan zijn opvolger laat 
om een oplossing in het dossier van 
de slimme meter te zoeken (red. zie 
kader)’, vervolgt Claeys. ‘We mogen er 
daarom van uitgaan dat hij voor de be-
staande prosumenten – consumenten 
die zonnepanelen hebben en daarmee 
zonnestroom produceren – een goede 
regeling zal treff en. Een andere vraag 
is of hij voor prosumenten die vanaf 
2020 zonnepanelen aanschaff en een 
nieuwe regeling zal treff en. Die moeten 
een terugleververgoeding krijgen voor 
zonnestroom die zij op het elektrici-
teitsnet injecteren. Een voorstel voor 
een dergelijke regeling is door de 
regering echter nog niet opgesteld, 
maar we dringen er als PV-Vlaanderen 
op aan dat dit ook nog in deze legisla-
tuur gebeurt. Zouden we dat met een 
nieuwe regering moeten doen, dan zou 
dat veel te lang duren en dat leidt tot 
onrust in de markt.’

6.244 megawattpiek in 2030
In de zomerperiode presenteerde 
minister Tommelein het Energieplan 
2030 om de Europese doelstellingen 
in 2030 te behalen. Zonne-energie 
speelt een prominente rol in het plan. 
Het plan bevat een groeiprognose voor 
de ontwikkeling van het pv-vermogen. 
Daarbij gaat de minister uit van 3.544 
megawattpiek zonnepanelen in 2020, 
4.894 megawattpiek zonnepanelen in 

2025 en 6.244 megawattpiek zonne-
panelen in 2030. Voor zonnewarmte 
wordt er gerekend met een jaarlijkse 
toename van 10.000 zonneboilers 
vanaf 2021. Tussen 2014 en 2017 zijn 
er jaarlijks gemiddeld 7.250 zonneboi-
lers bijgekomen.
Volgens Claeys is de gestelde am-
bitie voor de pv-sector fors en is het 
gestelde doel niet te halen zolang de 
markt van grootschalige systemen niet 

op gang komt. ‘We moeten als sector 
weer toe naar installatieritmes die we 
hadden op het moment dat de sector 
nog sterk ondersteund werd door grote 
hoeveelheden groenestroomcertifi -
caten. Het is absoluut niet zo dat wij 
vragen om terug te keren naar het 
tijdperk van extreem hoge vergoedin-
gen, maar het geeft wel aan dat het 
enthousiasme voor zonne-energie heel 
sterk moet gaan stijgen ten opzichte 
van nu om aan de doelstelling van de 
minister te geraken. Dat kan simpel-
weg niet alleen door in te zetten op de 
dalende kostprijs van zonnepanelen. 
Zeker in de periode tot en met 2023 zal 
er een bijkomende vergoeding nodig 
zijn, willen bedrijven en andere organi-
saties gaan investeren in (middel)grote 
pv-systemen. Met enkel marktwerking 
gaan we het niet redden.’ 

Potentieel van 56 gigawattpiek
Het goede nieuws is volgens Claeys 
dat het potentieel voor zonnedaken in 
Vlaanderen gigantisch is. ‘We heb-
ben meer dan genoeg dakoppervlakte 
beschikbaar. Berekeningen van het 
Vlaams Energieagentschap (VEA) laten  u

InterSolution in het kort
InterSolution 2019 vindt plaats op 
woensdag 23 en donderdag 24 januari 
2019 in Flanders Expo te Gent. Alle 
dagen is de beurs vanaf 9.30 uur 
geopend, op woensdag is de beurs 
daarbij tot 20.00 uur geopend en op 
donderdag tot 18.00 uur. 

Net als de 7 voorgaande edities sinds 
2009 – met telkens gemiddeld 3.800 
bezoekers – is InterSolution 2019 een 
business-to-businessevenement. ‘Voor 
deze editie hebben we een grotere beurs-
hal geselecteerd waardoor de beurs 
2.000 vierkante meter groter is dan vorig 
jaar’, vertelt beursorganisatrice Delphine 
Martens van Delfico. ‘Daarmee onder-
streept de vakbeurs het positivisme 
dat er onder de zonne-energiebedrijven 
leeft aangaande de marktontwikkeling. 
Ook dit jaar worden er in de conferentie-
ruimte van de beurshal een reeks gratis 
masterclasses door de deelnemende 
exposanten aangeboden. Deze informa-
tiesessies zijn praktijkgericht en geven 
duiding bij de laatste ontwikkelingen en 
innovaties in de markt.’

Meer informatie over InterSolution 
is te vinden op de website van de 
vakbeurs www.intersolution.be
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zien dat er ruimte is voor 56 giga-
wattpiek aan zonnepanelen en daarbij 
heeft men enkel de goed georiënteerde 
daken meegerekend. Daar zit het 
probleem dus niet. Op de markt van 
(middel)grote systemen zit nog steeds 
vertraging (red. zie kader). Het is voor 
installateurs niet gemakkelijk om bij 
dakeigenaren een investeringsbeslis-
sing ten faveure van zonnepanelen 
los te weken. Zonnepanelen zijn voor 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s), maar ook voor bijvoorbeeld 
scholen momenteel absoluut nog geen 
“no brainer”.’
Volgens Claeys is er simpelweg 
behoefte aan ondersteuning door de 
Vlaamse overheid. ‘PV-Vlaanderen pleit 
voor een duidelijkere vergoeding voor 
op het elektriciteitsnet geïnjecteerde 
stroom en een verdere verfi jning van de 
bandingfactoren voor middelgrote pro-
jecten. De bandingfactor bepaalt het 
aantal groenestroomcertifi caten dat 
men krijgt per opgewekte kilowattuur 
zonnestroom. Een van de belangrijkste 
belemmeringen is dat via de banding-
factor de hoeveelheid ondersteuning 
ieder jaar opnieuw berekend wordt. Dat 
is verdedigbaar, maar de berekening 
die gemaakt wordt, is niet altijd even 
transparant. Wij vragen om die bereke-
ning voorspelbaarder en transparanter 
te maken zodat men op voorhand beter 
de risico’s kan inschatten.’

Tenders voor grootschalig
‘Voor de multi-megawattpieksystemen 
zal er ook in Vlaanderen een roep 
ontstaan om tenderprocessen in te 
gaan voeren’, vervolgt Claeys. ‘We 
moeten de komende periode als PV-
Vlaanderen bekijken of het inderdaad 
zinvol kan zijn om dergelijke tenders te 
initiëren. Er is een terechte vrees dat 
tenders gewonnen zullen worden door 
grote buitenlandse bedrijven. Zij kun-
nen immers gemakkelijker hun risico’s 
spreiden en hebben een diepere por-
tefeuille om op verschillende projecten 
te bieden. Het is echter belangrijk om 
de diversiteit te behouden omwille van 
de economische meerwaarde voor 
het Vlaamse bedrijfsleven. Wij pleiten 
voor een rationele discussie, want het 
is niet bij voorbaat zo dat tenders een 
panacea zijn en de problemen van dit 
marktsegment oplossen.’

Minister Tommelein: ‘Ik laat mensen met zonnepanelen niet in de steek’
De Vlaamse minister van Energie Bart Tommelein is er duidelijk over: ‘Zolang er geen 
duidelijkheid is over het terugdraaien van de teller door de Vlaamse Regulator voor de 
Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) zullen de digitale meters niet geplaatst worden bij 
eigenaren van zonnepanelen. Ik laat mensen met zonnepanelen niet in de steek.’

De terugdraaiende teller. Het is in de afgelopen paar jaar de belangrijkste drijfveer van 
de groeiende markt voor residentiële pv-systemen in Vlaanderen geweest. De Vlaamse 
terugdraaiende teller telt in 2 richtingen: als een zonnepaneleneigenaar (red. tot een 
systeem van 10 kilowattpiek) elektriciteit van het net verbruikt, stijgt de meterstand. 
Als een zonnepaneleneigenaar overtollige elektriciteit op het net injecteert, daalt de 
meterstand. Door de terugdraaiende teller kan de elektriciteitsfactuur op het einde van 
het jaar 0 zijn. Er is één belangrijk verschil met de Nederlandse salderingsregeling: 
een Vlaming kan weliswaar meer zonnestroom produceren dan hij verbruikt, maar hier 
krijgt men geen vergoeding voor.

Per 1 januari 2019 zou Vlaanderen met de uitrol van de digitale meter starten. De uitrol 
is echter uitgesteld tot 1 juli 2019 omdat het bedrijf dat de aanbesteding binnenhaalde 
de meters niet op tijd kan leveren. ‘De aanbesteding door Fluvius gebeurde ruim op tijd, 
maar meters die er niet zijn kunnen nu eenmaal niet geplaatst worden’ stelt Tommelein. 
Bovendien wil de minister – die na de Vlaamse verkiezingen op 26 mei 2019 zijn minis-
terspost wil verruilen voor het burgemeesterschap van Oostende – duidelijkheid over 
de impact op de consument bij het wegvallen van de huidige terugdraaiende teller. 

Dat het rendement van zonnepanelen behouden blijft, is voor Tommelein cruciaal, 
want hij wil tot 2030 jaarlijks 300 megawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd zien 
worden om de doelstellingen van het Vlaamse Energieplan te kunnen behalen. Tom-
melein hierover: ‘Ik heb altijd gezegd dat wie zonnepanelen geplaatst heeft, 15 jaar 
het rendement van de terugdraaiende teller moet kunnen behouden. Dat is ook zo 
beslist door de Vlaamse regering.’

De VREG heeft nu voorgesteld om de terugdraaiende teller voor het nettarief te 
behouden tot eind 2019 en organiseert daar een consultatie over tot december. Tom-
melein: ‘Ik vind persoonlijk dat mensen met zonnepanelen zelf zouden moeten kun-
nen kiezen: ofwel hun terugdraaiende teller behouden en prosumententarief blijven 
betalen, ofwel helemaal geen terugdraaiende teller meer maar dan ook geen pro-
sumententarief meer. Het is echter de bevoegdheid van de onafhankelijke regulator 
om dit te beslissen. Totdat er een oplossing is waarbij mensen die al zonnepanelen 
op hun dak hebben even goed af zijn als vandaag, zullen ze géén prioritaire doelgroep 
zijn om een digitale meter te krijgen.’
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‘Vlaanderen heeft vandaag de dag nog altijd meer zonnepa-
nelen dan Nederland als men kijkt naar het opgestelde pv-
vermogen per vierkante kilometer of per inwoner’, opent Yves 
Devis het gesprek. ‘Dat neemt niet weg dat Nederland in de 
afgelopen jaren met een enorme inhaalslag bezig is.’

Subsidies verkeerd
‘Alle subsidies verstoren de normale marktwerking, dus ook 
de Nederlandse Stimuleringsregeling Duurzame Energie 
(SDE+) die voor de huidig sterke marktontwikkeling zorgt’, ver-
volgt Yves Devis. ‘We hebben subsidies vandaag de dag voor 
de uitrol van zonne-energie weliswaar nog nodig, maar we 
hebben in heel Europa gezien dat het afbouwen van subsidies 
leidt tot tijdelijke vraaguitval tot de normale marktwerking het 

De Vlaamse les voor de 
Nederlandse zonne-energiemarkt:

‘De factor onderhoud 
wordt schromelijk 
onderschat’

weer kan overnemen. Vlaanderen heeft 
jarenlang de gevolgen ondervonden van 
de solar boom die aan het begin van 
dit decennium ontstond door de hoge 
vergoeding van groenestroomcertifi ca-
ten, maar ook deze markt komt weer op 
gang.’ Want de oversubsidiëring heeft 
volgens Yves Devis in Vlaanderen niet 
alleen geleid tot negatieve beeldvorming 
rondom zonne-energie, maar ook tot 
slecht aangelegde pv-systemen. ‘In de 
periode dat de subsidies hoog waren, 
werden de bedrijven overspoeld met 
werk. Er waren veel nieuwe bedrijven die 
het destijds niet zo nauw hebben geno-
men met de professionaliteit van hun be-
roep of de technologie niet goed hebben 
begrepen. Iedereen sprong op de zonne-
energiemarkt, maar veel van die bedrij-
ven die toentertijd actief waren, bestaan 
vandaag de dag niet meer of hebben hun 
activiteiten in de zonne-energiemarkt 
stopgezet. De systeemeigenaren blijven 
vervolgens met problemen achter.’

Onderhoud schromelijk onderschat
Want veel zakelijke eindgebruikers besef-
fen volgens Yves Devis niet de meerwaar-
de van een goed operation & maintenan-
ce-contract. ‘Het onderhoud van een 

pv-systeem  wordt schromelijk onder-
schat. Men denkt al snel dat zonnepane-
len geen onderhoud nodig hebben en er 
worden door installateurs garanties van 
20 jaar gegeven alsof het niks is. Zonder 
goed te begrijpen wat dat inhoudt, over-
leef je het als bedrijf niet. Door deze loze 
en ongefundeerde beloftes te doen, zijn 
veel bedrijven in Vlaanderen in de afgelo-
pen 10 jaar tekortgeschoten. Onderhoud 
is een belangrijke taak en dat kost simpel-
weg geld. Neem bijvoorbeeld omvormers, 
of het nu om bekende of onbekende 
merken gaat; ze hebben onderhoud no-
dig en gaan op termijn stuk. Fabrikanten 
komen hun garanties misschien wel na, 
maar het vervangen van omvormers kost 
je als epc-contractor of installateur tijd 
en geld. Niet voor niets sluiten we bij 
al onze klanten onderhoudscontracten 
af. De meeste van de pv-systemen die 
we gebouwd hebben, bezoeken we 10 
tot 15 keer per jaar om preventief, maar 
ook correctief onderhoud uit te voeren 
en zo de uptime en zonnestroompro-
ductie te maximaliseren.’

Meer dan 200 systemen
In de voorbije jaren zijn de kosten voor 
onderhoud volgens Yves Devis wel afge-

nomen. ‘De Vlaamse installatie van (mid-
del)grote pv-systemen vond tijd in een 
periode (red. 2009-2011) dat de eerste 
grote pv-fabrikanten ontstonden. De pv-
productie stond in de kinderschoenen en 
de pv-fabrikanten hebben inmiddels veel 
bijgeleerd. Dit zorgt ervoor dat de sys-
teemcomponenten van betere kwaliteit 
zijn, een langere levensduur kennen en 
minder onderhoud nodig hebben. Maar 
tegelijkertijd zullen er altijd tere elemen-
ten in een pv-systeem blijven. Alles be-
gint bij het maken van een goed ontwerp 
en het kwalitatief goed installeren van de 
verschillende componenten. Veel van de 
branden die in Vlaanderen met zonnepa-
neelsystemen hebben plaatsgevonden, 
zijn ontstaan door slechte systeemont-
werpen. Bij een goed design is de kans 
op een brand zeer klein.’
Inmiddels verzorgt Ikaros Solar het 
onderhoud aan meer dan 200 systemen 
met een vermogen vanaf 1 mega-
wattpiek. Daarbij gaat het om systemen 
in Vlaanderen, maar ook in Nederland. 
Over de systeemkwaliteit in Nederland 
is het volgens Yves Devis nog moeilijk 
oordelen. ‘Pv-systemen laten typisch 
pas na enkele jaren zien of ze goed 
gebouwd zijn. Pas na een bepaalde 
periode komen eventuele problemen en 
gebreken aan het licht.’

Epc-fase cruciaal
De gehele epc-fase – oftewel het ont-
werp, de inkoop en de bouw – is in de 
visie van Yves Devis dan ook cruciaal 
voor de langetermijnprestaties van een 
pv-systeem. ‘Om die reden werken wij 
met zeer ervaren supervisors die toezien 
op de gehele bouwfase.’
Dat er ook in Nederland Oost-Europese 
werknemers ingezet worden bij de bouw 
van grote zonneparken en zonnedaken 
ziet Yves Devis eerder als een positief 
dan een negatief aspect. ‘Vlaamse en 
Nederlandse werknemers staan nu 
eenmaal niet in de rij om zonneparken of 
zonnedaken te bouwen. Oost-Europese 
werknemers zijn daarentegen accuraat 
en nauwkeurig. Naar mijn mening zijn er 
geen betere arbeidskrachten te vinden 
voor het plaatsen van zonnepanelen. Het 
is bovendien een kwestie van beschik-
baarheid en geen keuze vanwege de 
kosten. We zijn met kantoren actief in 
meerdere Europese landen – naast 
België en Nederland zijn dit Frankrijk, 
Portugal en het Verenigd Konink-
rijk – en in al deze landen hebben we 
dezelfde ontwikkeling gezien.’

Op de vakbeurs InterSolution 2019 geeft 
opnieuw een groot aantal onderhouds-
bedrijven acte de présence. Volgens Yves 
Devis, directeur van epc-contractor en 
onderhoudsbedrijf Ikaros Solar, is het 
tekenend voor de status van de Vlaamse 
zonne-energiemarkt. ‘De Vlaamse solar 
markt is verder ontwikkeld dan de 
Nederlandse. De belangrijkste les uit 
Vlaanderen? Waak voor onderschatting 
van het onderhoud van een pv-systeem.’

Uw voordelen:
- > 2.5 GW geleverd aan onderbouw  
 (> 50 MW in Benelux)
- Ontwerp op maat (> 500 kW)
- Grote industriële capaciteit  
 (>30 MW/week)
- Onderhoudsvrij voor 25 jaar
- Beste prijs/kwaliteit

ONTDEK DE  
VOORDELEN VAN 
STALEN DRAAG- 
STRUCTUREN

70 jaar ervaring in ontwerp 
en productie van staal 
profielen en structuren
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te Gent. Op deze pagina treft u een exposantenoverzicht aan – en plattegrond – met alle 

organisaties die acte de présence geven. De afgebeelde exposantenlijst bevat de deelnemers 
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iChoosr is in Nederland vooral bekend 
geworden van de groepsaankopen die 
het vandaag de dag uitvoert in samen-
werking met Vereniging Eigen Huis. In 
Vlaanderen is het bedrijf echter al sinds 
2008 actief. ‘Sindsdien is ons aanbod in 
Vlaanderen verbreed naar elektriciteit, 
gas en zonnepanelen’, aldus Dumalin. 
‘Belangrijke uitgangspunten zijn dat 
voor de aankoopbeslissing deelnemen 
aan een collectief voldoende voordeel 

iChoosr bereikt in Vlaanderen mijlpaal van 20.000 verkochte pv-systemen

‘Groepsaankoop kan enkel bestaan 
doordat leveranciers interesse hebben’

moet bieden met betrekking tot bespa-
ring en ontzorging, dat een community 
leader zoals bijvoorbeeld een provincie 
het initiatief ondersteunt en dat een der-
de onafhankelijke partij de leverancier is 
die via een veiling geselecteerd wordt. 
Om groepsaankopen voor zonnepane-
len te kunnen blijven organiseren is het 
belangrijk dat er voldoende interesse 
is bij leveranciers en installateurs om 
deel te nemen.

Selectieprocedure aangescherpt
Om die reden is het volgens Dumalin 
belangrijk dat het aankoopmodel reke-
ning houdt met de verschillende belan-
gen van de betrokken partijen en deze 
ook als zodanig respecteert. ‘Het is niet 
ons objectief om de laagste prijs af te 
dwingen. Dat zou voor de leveranciers 
niet goed zijn. En op langere termijn 
ook niet voor deelnemers omdat er dan 
op kwaliteit en veiligheid bespaard   u 

De provincie Antwerpen bereikte afgelopen zomer de mijlpaal van 10.000 pv-systemen 
die aangeschaft zijn via de groepsaankopen van iChoosr. Daarmee is de organisatie 

verantwoordelijk voor de helft van de zonnepanelenverkoop in Antwerpen na de 
subsidiestop in 2013. Volgens Frédéric Dumalin, businessmanager van de Belgische 

tak van iChoosr, vormen deze verkoopcijfers dan ook hét bewijs voor de toegevoegde 
waarde van deze groepsaankopen.
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gaat worden. Om dat tegen te gaan, 
hebben wij onze selectieprocedure voor 
leveranciers en het verloop van onze 
projecten in de loop der jaren steeds 
verder aangescherpt.’
Om de kwaliteit en veiligheid te waar-
borgen, vinden er volgens Dumalin 
op verschillende niveaus intensieve 
controles plaats. ‘Allereerst wordt er bij 
de start van ieder project een lijst met 
criteria opgesteld waaraan zowel de 
producten als de werkzaamheden moe-
ten voldoen. Zo moeten er bijvoorbeeld 
zonnepanelen van een tier-1-fabrikant 
geleverd worden. Ten tweede wordt 
de leverancier onder een vergrootglas 
gelegd om te bekijken of hij bij machte 
is om een dergelijk groot project als een 
groepsaankoop te kunnen beleveren. Bij 
de start van de installatiewerkzaamhe-
den vinden vervolgens controles van de 
geleverde producten plaats. Zo worden 
de zonnepanelen bij de start van de uit-
voering van elke groepsaankoop getest 
door TÜV Rheinland om te kijken of zij 
de beloofde prestaties kunnen leveren.’

80 procent
De laatste controle is de inspectie van 
de werkzaamheden van de installateurs. 
Dumalin legt uit dat ten minste 1 op 
de 25 via de groepsaankoop gelegde 
systemen gecontroleerd wordt. ‘Een 
onafhankelijk inspectiebedrijf contro-
leert deze installaties op verschillende 
niveaus; van de gebruikte materialen 
tot de kwaliteit van de werkzaamheden. 
Zo wordt er gekeken of het legplan juist 

Prijs als drempel
In het voorjaar van 2018 presenteerde iChoosr de resultaten van een enquête onder 
1.000 Vlamingen. 60 procent van de Vlamingen zou vanwege de prijs vooralsnog geen 
zonnepanelen aanschaffen. De kostprijs van zonnepanelen wordt echter overschat: de 
actuele marktprijzen liggen gemiddeld 35 procent lager dan wat Vlamingen denken.

Voor de provincie Oost-Vlaanderen organiseerde iChoosr inmiddels 3 keer een groeps-
aankoop. Daarbij hebben in totaal meer dan 8.000 deelnemers hun persoonlijk voorstel 
aanvaard, goed voor meer dan 120.000 zonnepanelen en een vermogen van meer dan 
30 megawattpiek. Voor de provincie Antwerpen staat de teller inmiddels op 5 groeps-
aankopen, meer dan 11.500 deelnemers die hun persoonlijk voorstel hebben aanvaard 
en bijna 200.000 zonnepanelen met een totaalvermogen van meer dan 45 megawattpiek. 
In 4 jaar tijd realiseerde de provincie Antwerpen via de groepsaankoop 28 procent van 
de zonnepanelen in stad Antwerpen. In de hele provincie is de groepsaankoop volgens 
het provinciebestuur verantwoordelijk voor de helft van de zonnepanelen na de subsidie-
stop in 2013. Dit kalenderjaar organiseerde iChoosr ook voor het tweede jaar op rij een 
groepsaankoop zonnepanelen in de andere 3 Vlaamse provincies.

uitgevoerd wordt, de wensen van de 
consumenten gerespecteerd worden en 
of de aanwezige installateurs gediplo-
meerd zijn. In Vlaanderen mag men 
immers niet met zonnepanelen werken 
als men niet over de juiste Rescert-cer-
tifi caten beschikt. Dat zijn verwachtin-
gen die we vooraf met de deelnemende 
leverancier overeenkomen en die we 
dan ook in praktijk controleren.’
Dat sommige installateurs de groeps-
aankopen van iChoosr bekritiseren 
omdat deze tot onredelijk lage prijzen 
zouden leiden, is volgens Dumalin 
onterecht. ‘Ons groepsaankoopmodel 
geeft leveranciers de mogelijkheid 
om interessante prijzen aan te bie-
den. Door effi  ciëntie te maximaliseren 

worden kosten bij de leveranciers 
weggenomen. Zo krijgen de leveran-
ciers enkel de contactgegevens door 
van mensen die daadwerkelijk de 
intentie hebben om tot aanschaf over 
te gaan. Vanuit iChoosr sturen we 
de consumenten die zich inschrijven 
namelijk een persoonlijk voorstel toe 
op basis van het veilingresultaat. Van 
de consumenten die dit persoonlijk 
voorstel aanvaarden – en waarvan 
wij de contactgegevens doorgeven 
aan de leverancier – koopt uiteindelijk 
ongeveer 80 procent een zonnepa-
nelensysteem. Dat meerdere leveran-
ciers aan de groepsaankopen blijven 
deelnemen, toont aan dat het voor hen 
interessant is.’
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DMEGC Solar  is  onderdeel  van de Hengdian Group

E E N P I E K F I J N 
P R O J E CT

Op Goeree-Overflakkee (Zuid-Holland) leverde Sunstroom Engineering dit jaar 

twee zonneparken op met een totale oppervlakte van meer dan 55 hectare.

De realisatie van dit PV-project werd mede mogelijk gemaakt door de nauwe 

samenwerking met DMEGC Solar, die de 168.000 monokristallijne panelen 

mocht produceren en leveren.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor een aantal nieuwe samenwerkings-

projecten met een totale capaciteit van ruim 200 megawattpiek in volle gang.
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De Limburgse investeringsmaatschappij 
LRM en de stad Lommel lanceerden sa-
men met zinkproducent Nyrstar in 2016 
het plan voor het Kristal Solar Park. Sa-
men met Natuurpunt en lokale natuur-
verenigingen werd eind vorig jaar een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten 
waarna alles in een stroomversnelling 
raakte. De Vlaamse overheid onder-
steunt het zonnepark met subsidie. Via 
de bekende groenestroomcertifi caten is 
er een steun van 47,9 euro per mega-
wattuur zonnestroom, wat 34 procent 
lager is dan oorspronkelijk begroot. Een 
internationale tenderprocedure – met 
ENGIE Fabricom als winnaar – is hier 
verantwoordelijk voor. 

ENGIE over ‘huzarenstukje’ Kristal Solar Park:

‘Een zonnepark van 100 megawattpiek 
gaan we in Vlaanderen niet snel meer zien’

In Lommel is een start gemaakt met de bouw van het Kristal Solar Park. 
Daar waar Nederland dit kalenderjaar weliswaar Vlaanderen ingehaald heeft als 

het gaat om geïnstalleerd zonnepaneelvermogen, wordt bij de zuiderburen indruk 
gemaakt met de bouw van het grootste zonnepark van de Benelux. Het telt ruim 

300.000 zonnepanelen en wordt gebouwd door ENGIE Fabricom. 

Achtertuin
‘ENGIE is al vanaf het eerste uur actief 
in de internationale zonne-energie-
markt. In de voorbije jaren hebben 
we in heel Europa grondgebonden zon-
neparken gebouwd’, vertelt Eric Rosier, 
general manager van de businessunit 
Solar Technics van ENGIE Fabricom. 
‘Deze kans in onze achtertuin mochten 
we natuurlijk niet missen. Bram Claeys 
heeft als orkestleider van het geheel 
een belangrijke bijdrage geleverd aan 
het binnenhalen van deze opdracht.’
‘We hebben ons uiterste best moeten 
doen om de tender te winnen’, vertelt 
business development manager 
Bram Claeys. ‘Er waren maar liefst 

30 internationale kandidaten die dit 
zonnepark wilden bouwen. Na een 
eerste selectiefase zijn wij samen met 
5 andere bedrijven geaccrediteerd 
voor de laatste fase van de tender. Bij 
de eerste screening zijn onder meer 
criteria als slagkracht en ervaring 
doorslaggevend geweest. We waren in 
staat om in te gaan op het verzoek om 
na 4 weken al een niet-bindend bod 
op tafel te leggen.’ 

PPA
Een grote uitdaging schuilde tijdens 
de tender volgens Rosier in de engi-
neering. ‘Het gebied dat beschikbaar 
gesteld is voor het zonnepark   u 
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HAAL MEER ZON UIT ELKE 
ZONNESTROOMINSTALLATIE 
DANKZIJ DE SMA OMVORMERS
Flexibel, eenvoudig, gemakkelijk te installeren en kosten-efficiënt; de nagelnieuwe SMA oplossingen 
garanderen installateurs en eigenaars maximale opbrengsten én 100% comfort. 

SMA biedt u een totaaloplossing met de ingebouwde service SMA Smart Connected als nieuwe basis 
voor elke omvormer. Ook de geïntegreerde paneelmonitoring krijgt een grotere draagwijdte.
  
Energiemanagement en  opslag worden de nieuwe cruciale spelers. Met innovatieve opslag- 
oplossingen en het platform ennexOS beschikt SMA vandaag al over de kennis voor morgen. 

Meer informatie: www.SMA-Benelux.com

Ontdek onze nieuwe oplossingen tijdens de Instersolution beurs van 
23-24 januari in Gent (België), zowel op de coffee corner stand van 
SMA, als op de standen van onze officiële  distributiepartners.

NIEUWE 

VERMOGENSKLASSE  



bestaat uit 14 plots (red. kavels). Het 
is een brownfi eldlocatie (red. de naam 
voor verlaten of onderbenutte terrei-
nen die moeizaam tot herontwikkeling 
komen). Dit zorgt ervoor dat we niet in 
een mooie rechthoek zonnepanelen 
plaatsen, maar als het ware tal van in-
dividuele zonneparken hebben moeten 
ontwerpen. In de engineeringsfase heb-
ben we de verschillende plots uitvoerig 
bestudeerd en zijn we uiteindelijk tot 
een ontwerp gekomen waarbij we maar 
9 van de 14 plots nodig hebben om 
99,5 megawattpiek aan zonnepanelen 
te plaatsen. We hebben hierdoor veel 
punten gescoord met alle lof voor de 
ingeniositeit van het engineeringsteam. 
Zij hebben ervoor gezorgd dat we de 
5 plots waar de ondergrond gevormd 
wordt door voormalige stortplaatsen 
niet hebben hoeven benutten.’
‘Ook de prijs is uiteindelijk heel 
belangrijk geweest’, stelt Claeys. ‘De 
juiste prijs is in solar land onontbeer-
lijk. We vermoeden dat de prijs voor 
de epc-werkzaamheden (red. engi-
neering, procurement & construction) 
in combinatie met het onderhoud en 
de opbrengstgarantie ons op de juiste 
plaats heeft gezet. Het is een en-en-
verhaal. Enerzijds is er sprake van 
een power purchase agreement (PPA) 
waarbij Nyrstar het merendeel van de 
stroom afneemt en anderzijds heeft 
er een sterke daling van de zonnepa-
neelprijzen plaatsgevonden waardoor 
er uiteindelijk ook minder overheids-
subsidie nodig is dan aanvankelijk ver-
wacht werd. Dat stemt zowel LRM als 
de Vlaamse overheid tevreden, omdat 
zij zo meer budget hebben om andere 
projecten te fi nancieren.’

Oplevering eind 2019
De verwachte koppeling aan het elektri-
citeitsnetwerk van het zonnepark is voor-
zien voor eind juni 2019 als de eerste 
ingebruikname plaatsvindt. De daad-
werkelijke overdracht van het zonnepark 
vindt plaats in december 2019. Een 
extra uitdaging is dat ENGIE Fabricom in 
Lelystad momenteel bouwt aan een zon-
nepark van 30 megawattpiek. ‘We bou-
wen dus gelijktijdig onder meer 2 grote 
zonneparken, maar het goede weer 
zorgt er tot op heden voor dat we snel 
kunnen bouwen. Met name het uitblijven 
van grote hoeveelheden regen houdt de 
snelheid hoog. Maar als er 2 maanden 
zeer strenge vorst of veel regen zou ko-
men, kunnen we nog vertraging oplopen. 

Oost-westopstelling
Alle 300.000 zonnepanelen van 
het Kristal Solar Park worden in 
een oost-westopstelling geplaatst. 
ENGIE heeft gekozen voor zonne-
panelen van de Chinese fabrikant 
Talesun. De zonnepanelen, met 
72 zonnecellen en een vermogen 
van 330 wattpiek per stuk, worden 
gemonteerd op montagemateriaal 
van voestalpine Sadef. Ten slotte 
wordt er gebruikgemaakt van cen-
trale omvormers van Sungrow.
Claeys hierover: ‘Waar we initieel 
starten met een ontwerp waarin 
stringomvormers gebruikt werden, 
is gaandeweg de keuze gemaakt 
voor centrale omvormers. De hoge 
eisen die aan het zonnepark gesteld 
worden, maken dat het gemak-
kelijker te realiseren is met centrale 
omvormers. Bij een zonnepark dat 
de meerderheid van de stroom 
teruglevert aan het elektriciteitsnet-
werk zou je evenwel met stringom-
vormers kunnen werken. Het Kristal 
Solar Park zal echter minder dan 
10 procent van de zonnestroom die 
opgewekt wordt, terugleveren aan 
het elektriciteitsnetwerk.’

In oktober is een start gemaakt met het 
plaatsen van de onderconstructies, en 
de montage van zonnepanelen start be-
gin 2019. De laatste paar maanden van 
de bouwfase zullen in het teken staan 
van de zogenaamde “hot tests”. Alle kin-
derziekten moeten uit het park verdwe-
nen zijn alvorens de stabiele stroomleve-
ring aan Nyrstar van start gaat.’
Om de stroom te kunnen transporte-
ren is 2.200 kilometer aan kabels in de 
grond aangebracht. ‘Er worden 2 directe 
stroomlijnen – van 37,5 megawatt per 

stuk – naar Nyrstar aangebracht die een 
traject van enkele honderden meters 
naar de fabriek van Nyrstar afl eggen. Het 
aanbrengen van 6 zeer zware kabels in de 
grond is een waar huzarenstukje. De fa-
briek van Nyrstar staat op een kleine kilo-
meter van ons onderstation. Het ligt voor 
het oog aan het einde van de horizon.’

Hoogspanningsnet
Nyrstar is als een van de grootste 
stroomverbruikers van Vlaanderen en 
is direct op het hoogspanningsnet van 
transmissienetbeheerder Elia aangeslo-
ten. ‘Bij “standaard zonneparken” wordt 
de stroom ingevoed op het distributie-
net’, duidt Claeys. ‘In dit geval wordt 
het zonnepark echter aangesloten op 
2 van de 3 transformatorstations van 
150 kilovolt-Ampère (kVA) die Nyrstar in 
gebruik heeft. Dat is een van de zaken 
die dit project zeer speciaal maakt. 
Als je normaliter een zonnepark op het 
elektriciteitsnetwerk aansluit, bouw je 
een inkoopstation en dat is allemaal 
relatief eenvoudig te regelen. Hier praat 
je over een afnemer, Nyrstar, met een 
omvangrijke, werkende stroominstallatie. 
De grootste uitdaging van dit project is 
daardoor misschien wel het goed zetten 
van alle parameters. Een kwart van de 
tijd die staat voor de realisatiefase van 
het project zal besteed worden aan het 
inregelen van de zonnestroomproductie.’
Uitdagend of niet, de stroomafname 
door Nyrstar zorgt er ook voor dat het 
project snel gerealiseerd kan worden 
om dat er op korte termijn geen uitbrei-
ding van het elektriciteitsnet nodig is. 
Nieuwe bedrijven die zich in de toekomst 
op bedrijventerrein Kristalpark III zullen 
vestigen, hebben de mogelijkheid om 
aangesloten te worden op een stuk van 
het zonnepark via groene stopcontacten. 
Op die manier kan er indien gewenst op 
termijn minder stroom geleverd worden 
aan Nyrstar en meer stroom afgenomen 
worden door de nieuwe bedrijven op 
het industrieterrein. Claeys en Rosier 
zijn ervan overtuigd dat het Kristal Solar 
Park voor Vlaanderen enig in zijn soort is 
en dat ook nog even zo zal blijven. ‘Een 
project van 100 megawattpiek gaan we 
in Vlaanderen niet snel meer zien. Voor-
malige vuilstorten zijn de enige gronden 
waarop pv-systemen gebouwd zijn. Het 
zonnepark van Terra Nova van 16 mega-
wattpiek op een gesaneerde gipsberg 
was het grootste ooit. In België beslaat 
ons portfolio 80 megawattpiek en dat 
wordt nu dus meer dan verdubbeld.’
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DMEGC introduceert 
AC-zonnepaneel en 
ultrazwart zonnepaneel
 
DMEGC toont tijdens InterSolution een ultrazwart zon-
nepaneel en AC-zonnepaneel. Het ultrazwarte zonne-
paneel is al leverbaar, het AC-zonnepaneel vanaf januari 
2019. Het ultrazwart zonnepaneel van DMEGC kent 
een vermogen van 300 wattpiek. Door een aanpassing in het productieproces is het 
mogelijk om zwarte busbars te gebruiken en het uiterlijk volledig zwart te maken. 
Naast zwarte busbars gebruikt het zonnepaneel een zwarte backsheet en geanodiseerd 
zwart aluminium frame. DMEGC toont het AC-zonnepaneel van 300 wattpiek dat is 
voorzien van een micro-omvormer van Enphase. Het zonnepaneel is geproduceerd in 
opdracht van groothandel Navetto. ‘Omdat de arbeidsfactor steeds belangrijker wordt, 
zoek je naar creatieve oplossingen waardoor je de installatietijd van zonnepanelen kan 
verkorten. Dit is een oplossing voor installateurs om gemakkelijker te gaan monteren’, 
stelt Bart van Walraven, directeur van Navetto dat ook exposant is op de vakbeurs. 

Krannich Solar start levering 
zonnedakpannen ZEP
Krannich Solar heeft de zonnedak-
pannen van de Nederlandse fabrikant 
ZEP aan zijn portfolio toegevoegd. 
De producten worden tentoongesteld 
tijdens de vakbeurs InterSolution. De 
zonnedakpannen van ZEP kunnen op elk dakoppervlak worden gebruikt dat ook 
geschikt is voor normale dakpannen; de belasting per vierkante meter is gelijk. 
De zonnedakpannen zijn gebaseerd op de traditionele Nelskamp F10U-dakpan. 
Dit maakt ze geschikt voor elk renovatie- of nieuwbouwproject. De minimodules 
bestaan uit 2 tegels met een effi ciëntie van 20,22 procent en een vermogen van 9 
wattpiek. Net als standaardmodules zijn ze aan de achterkant gelamineerd en aan de 
voorkant bedekt met glas. Er is geen frame nodig. In plaats daarvan heeft de dakpan 
een uitsparing voor de aansluitdoos, waardoor kabels langs de achterkant kunnen 
worden geleid. De zonnedakpannen worden op een lattenbodem op dezelfde manier 
gemonteerd als conventionele dakpannen. Tot 37 dakpannen worden achter elkaar 
gerangschikt en verbonden met een SolarEdge power optimizer om schaduwverlie-
zen tot een minimum te beperken. 
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VDH Solar 
presenteert ultrablack 
zonnepaneel AEG
 
VDH Solar heeft een nieuw, ultrablack 
zonnepaneel van AEG in het assorti-
ment opgenomen dat getoond wordt op 
de beursvloer van InterSolution. Het 
monokristallijn siliciumzonnepaneel heeft 
een vermogen van 300 wattpiek. Het 
AEG-zonnepaneel AS-M602B ULTRA is 
voorzien van een zogenaamde perc-coa-
ting, waarmee er extra rendement behaald 
kan worden en de prestaties van het zon-
nepaneel worden verbeterd. Het zonne-
paneel levert volgens de fabrikant door de 
gebruikte technologie ook goede prestaties 
bij diffuus licht en bewolking. De geschie-
denis van AEG gaat terug naar 1883, toen 
het bedrijf startte met de productie van 
gloeilampen. Het bedrijf dat onder meer 
bekend is van de productie van wasmachi-
nes en andere huishoudelijke apparatuur 
is vandaag de dag actief in meer dan 150 
landen en levert jaarlijks meer dan 40 mil-
joen producten uit. Inmiddels maakt AEG 
bovendien onderdeel uit van het Zweedse 
bedrijf Electrolux AB, ’s werelds grootste 
producent van huishoudelijke apparatuur.

Conduct introduceert overspannings-
beveiliging SALTEK
Na 13 jaar samenwerking heeft Conduct Technical Solutions de coöperatie met het 
Duitse DEHN+SÖHNE beëindigd. Met voor de Benelux een nieuwe fabrikant in 
overspanningsbeveiliging – SALTEK – slaat Conduct een nieuwe weg in om installa-
teurs beter te kunnen bedienen. Conduct-directeur Pieter Kremer hierover: ‘SALTEK 
is onderscheidend op afl eidertechnieken die staan voor kwaliteit en toepasbaarheid. De 
hoge kwaliteit SPD’s worden gezien het land van productie tegen een zeer competitief 
prijsniveau gefabriceerd en geleverd. Hiermee biedt SALTEK onze klanten een goede 
concurrentiepositie.’ De nieuwe producten zijn vanaf 1 januari 2019 verkrijgbaar via de 
landelijk dekkende elektrotechnische groothandels.

Esdec opent 
Innovation Center
Montagesysteemfabrikant Esdec heeft 
in Deventer zijn Innovation Center in 
gebruik genomen. In het centrum kunnen 
installateurs hun vaardigheden trainen en 
oefenen met het installeren van zonnepa-
nelen op verschillende typen daken, zowel 
schuine als daken, maar ook op verschil-
lende ondergronden. Ook de R&D-afde-
ling van Esdec is in het innovatiecentrum 
gevestigd en beschikt er over de nieuwste 
onderzoeksapparatuur zoals een klimaat-
kamer en de mogelijkheid tot windtesten/
berekeningen om de montagesystemen 
van Esdec door te ontwikkelen. Esdec 
heeft verder bekendgemaakt de Ameri-
kaanse montagesysteemfabrikant Eco-
Fasten Solar te hebben overgenomen. Dit 
bedrijf is in Amerika marktleider in het 
ontwerpen en produceren van dakgebon-
den (waterdichte) pv-montagesystemen. 
EcoFasten’s rail-less systeem draagt al 
meer dan 3 gigawattpiek aan zonnepane-
len, verspreid over heel Amerika.

Duidelijkheid over de kwaliteit, 
zekerheid over de opbrengst!

Kwaliteitscontrole PV-modules
Duurzaamheid begint bij kwalitatief goede materialen
 
•   Flashtest en Elektroluminescentie kwaliteitscontrole 
 Pré-installatie/nul-punt meting
•   Thermografisch onderzoek, Opleveringsinspectie, UV-inspectie
•   Onderzoek versnelde degradatie, PID, micro-cracks, vervuiling 
•   Schade door transport, hagel, storm etc..
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Fusion Solar
Slim, veilig en efficiënt 

  Betrouwbaar       Slim en veilig      Klaar voor de toekomst

www.natec.nl

Nieuw adres vanaf 1 januari:



In de rubriek Uitgelicht toont 
Solar Magazine ieder kwartaal 

in woord en beeld bijzondere 
projecten met zonne-energie-

systemen. De projecten zijn 
stuk voor stuk uniek. Soms 
vanwege de omvang, soms 

door nieuwe technologie.

UITGELICHT Zonnepark Tempress Systems 
(Vaassen) 
Realisatiedatum: mei 2017
Wat: 1.428 zonnepanelen 
Waar: naast de fabriek van de Nederlandse 
zonnecellenmachinebouwer Tempress 
Systems.
Installateur: Schulz Systemtechnik
Leveranciers: Yingli (1.428 bifacial n-type 
zonnepanelen van 275 en 280 wattpiek), 
APsystems(1.428 micro-omvormers) en 
Benz Alusysteme(montagesysteem)
Wetenswaardig: het betreft het grootste 
bifacial zonnepanelenpark van Europa. 
Het zonnepark heeft een vermogen van 
400 kilowattpiek en is uitgerust met zon-
nepanelen van Yingli Solar, te weten n-type 
Panda bifacial zonnepanelen. Deze zon-
nepanelen zijn in de afgelopen jaren door 
Tempress Systems samen met Energieon-
derzoek Centrum Nederland (ECN) en 
Yingli Solar ontwikkeld.

Solar Park Scaldia
in Vlissingen
 
Realisatiedatum: oktober 2018
Wat: een zonnepark van 141.204 zonnepanelen 
met een totaalvermogen van 54,5 megawattpiek
Waar: rond de havens van Vlissingen
Installateur: ib vogt
Leveranciers: Q-cells (141.204 zonnepanelen 
van 385 wattpiek), Huawei (529 omvormers) 
en Zimmermann (montagesysteem)
Wetenswaardig: Solar Park Scaldia is tot op 
heden het grootste zonnepark van Nederland. 
Solarfields en ib vogt gaven in februari een 
symbolisch startschot voor de bouw van het 
Solarpark Scaldia, waarna in juni de eerste paal 
de grond inging. ib vogt en Solarfields hebben 
het project gezamenlijk gerealiseerd. Solarpark 
Zeeland heeft het zonnepark ontwikkeld.  
Solarfields, partner van ib vogt voor het 
realiseren van zonneparken in Nederland, heeft 
projecteigenaar ib vogt geholpen in het finan-
cieringsproces en heeft gedurende de bouw het 
projectmanagement ondersteund. Het zonne-
park beslaat een oppervlakte van 38 hectare.

Zonnepark De Vlaas
in Urk

Realisatiedatum: november 2018
Wat: 18.208 zonnepanelen
Waar: op circa 5 van de 11 hectare grond 
naast een industrieterrein en woonwijk
Installateur: Hoppenbrouwers Techniek
Leveranciers: Boviet (18.208 zonnepanelen 
van 270 wattpiek) en SMA (69 omvormers) 
Wetenswaardig: Zonnepark de Vlaas is 
gerealiseerd door initiatiefnemer Coöpe-
ratie EnergyPort Peelland in Deurne op 
een terrein van ruim 11 hectare waarvan 
6,5 hectare voor de zonnepanelen ge-
bruikt wordt. 8.095 zonnepanelen van dit 
zonnepark worden geëxploiteerd door de 
Coöperatie Zonnepark PCR De Vlaas. De 
overige 10.113 zonnepanelen door Green-
spread.  Coöperatie Zonnepark De Vlaas is 
hiermee met bijna 500 deelnemers volgens 
de betrokkenen het grootste postcoderoos-
project van Nederland.

Zonnepanelen bij Bolst
in het Brabantse Erp

Realisatiedatum: oktober 2018
Wat: 4.480 zonnepanelen met een totaal-
vermogen van 1,6 megawattpiek
Waar: bij Bolst in het Brabantse dorp Erp
Installateur: Beter Duurzaam
Leveranciers: SunPower (4.480 P-serie zon-
nepanelen van 360 wattpiek) SolarEdge  
(48 omvormers en power optimizers) en 
Tritec (montagesysteem)
Wetenswaardig: Beter Duurzaam heeft 
het volledige project verzorgd. Van het 
uitvoeren van de haalbaarheidsstudie tot 
het aanvragen van de SDE+-subsidie en  
de daadwerkelijke realisatie van het project.
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‘De discussie over de vervanging van 
de salderingsregeling kent inmiddels 
een behoorlijk lange historie’, opent 
Tonny van Oosterhout, advisor regula-
tory & public affairs bij energiebedrijf 
Eneco het gesprek. ‘Alle stakeholders 
zijn daarbij betrokken. Alle argumenten 
voor en tegen de vervanging van de 
salderingsregeling zijn daarbij uitvoerig 
besproken met de verschillende stake-
holders. Met de ministeries, maar ook 
met Energie-Nederland (red. de bran-
cheverenigingen van de Nederlandse 
energiebedrijven), de Nederlandse Ver-
eniging Duurzame Energie en Holland 
Solar. Uiteindelijk zijn we gezamenlijk 
tot het voorstel gekomen om een te-
rugleversubsidie in te voeren.’

Steun intrekken
Maar zo simpel als het op papier klinkt, 
is de praktijk volgens Van Oosterhout 
toch weerbarstig. ‘Bij de uitwerking 
merk je eigenlijk pas dat het gevaar op 
de loer ligt dat de terugleversubsidie 
een administratieve draak wordt. De 
wijze waarop het nu ingericht dreigt 
te gaan worden, gaat te veel gedoe 
opleveren. Dit zorgt ervoor dat we als 
Eneco – ondanks dat we voorstander 
zijn van de terugleversubsidie – onze 
steun intrekken.’
Bij de systematiek die de Rijksoverheid 
voor ogen heeft, vraagt de consument 
een subsidiebeschikking aan bij de 
Rijksdienst voor Ondernemend Neder-
land (RVO.nl). RVO.nl geeft vervolgens 
de subsidiebeschikking af, inclusief 
het maximumaantal kilowatturen dat 
teruggeleverd mag worden. Hierna 

Eneco trekt steun voor terugleversubsidie in en pleit 
voor continuering salderingsregeling:

‘Gekozen inrichting maakt 
terugleversubsidie tot een 

administratieve draak’
Energiebedrijf Eneco trekt zijn steun in voor de invoering 
van de terugleversubsidie. De beoogde inrichting van de 

subsidieregeling die de Rijksoverheid voor ogen heeft, maakt 
het volgens Eneco tot ‘een administratieve draak’.

geeft RVO.nl aan de netbeheerder 
door dat er een beschikking is en 
wat het maximumaantal kilowatturen 
is. Dit wordt door de netbeheerder 
vastgelegd in het aansluitingenregister 
waarmee deze informatie beschik-
baar komt voor de energieleverancier. 
Op basis van deze informatie kan 
de leverancier het voorschot van de 
consument aanpassen. Hierdoor kan 
de consument het financiële effect van 
zijn teruglevering direct terugzien. De 
totaal uit te keren subsidie (red. de 
terugleversubsidie) voor de teruggele-
verde kilowatturen wordt vermeld op 
de energierekening. Hierbij houdt de 
leverancier rekening met het maxi-
mum. De leverancier krijgt de uitge-
keerde subsidie terug van RVO.nl.

Informatiestroom
Volgens Van Oosterhout dreigt de 
inrichting door de geschetste aanpak 
onnodig complex te worden. ‘RVO.nl 
moet straks vele honderdduizenden 
aanvragen verwerken, van bestaande 
en van nieuwe zonnepaneeleigenaren. 
Bovendien zul je ook geconfronteerd 
worden met consumenten die gaan 
verhuizen – en de zonnepanelen dus 
een nieuwe eigenaar krijgen – of 
consumenten die een nieuwe energie-
leverancier kiezen. Hierdoor zullen er 
jaarlijks vele tienduizenden mutaties 
plaatsvinden. Daarom moeten er al-
lerlei centrale systemen gebruikt gaan 
worden die nu ook al bestaan – zoals 
DigiD – maar de inrichting daarvan is 
geen sinecure. Het is een omvangrijke 
operatie die hoe dan ook veel geld zal 

gaan kosten. Op het moment dat de 
keuze gemaakt werd voor het invoe-
ren van de terugleversubsidie is deze 
complexiteit niet voorzien.’
Als het aan Eneco ligt, wordt er met 
de huidige kennis van zaken voor 
een andere inrichting van de terugle-
versubsidie gekozen. ‘Een mogelijke 
denkrichting is om energiebedrijven de 
terugleversubsidie rechtstreeks met de 
consumenten te laten verrekenen. Als 
energiebedrijf weten we hoeveel kilo-
wattuur zonnestroom de verschillende 
klanten terugleveren aan het elektrici-
teitsnet. De overheid zou op basis van 
dit totale volume met de energiebedrij-
ven jaarlijks een factor (red. de terug-
leversubsidie per kilowattuur) kunnen 
afspreken. Wij kunnen dit vervolgens 
op de energierekening relatief eenvou-
dig met de betreffende consumenten 

Minister Wiebes: regelgeving terugleversubsidie 
in eerste helft 2019 opstellen en consulteren

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer begin november laten weten dat hij de eerste 
helft van 2019 wil gebruiken om de wijziging van de regelgeving op te stellen en te con-
sulteren die nodig is om de terugleversubsidie als opvolger van de salderingsregeling 
in te voeren. Begin september kondigde de minister al aan de salderingsregeling voor 
zonnepanelen met 1 jaar te willen verlengen – tot en met 2020 – omdat de invoering 
van de terugleversubsidie meer tijd vergt. 

‘Ik vind het van belang dat de vervanging van de salderingsregeling goed verloopt en 
ik hecht aan een zorgvuldig proces’, stelt Wiebes. ‘In de uitwerking is gebleken dat de 
benodigde ICT-aanpassingen bij alle betrokken partijen veel tijd in beslag nemen (meer 
dan eerder gedacht) voor een zorgvuldige uitvoering. Daarom krijg ik er steeds meer 
een hard hoofd in of invoering per 2020 haalbaar is. Ik streef ernaar om dit najaar aan 
de Kamer een brief te sturen met een nadere uitwerking van de terugleversubsidie, 
inclusief hoe verschillende specifieke doelgroepen zoals utiliteit en coöperatieve ener-
gieprojecten hierin worden meegenomen. De eerste helft van 2019 wil ik gebruiken om 
de wijziging van de regelgeving op te stellen en te consulteren.’

verrekenen. Voor de overheid betekent 
dit echter wel een open einde. Men 
weet immers niet op 1 januari hoeveel 
consumenten zonnepanelen gaan 
kopen. Als je een gelimiteerde subsi-
diepot hebt, weet je wel hoeveel geld 
je aan de terugleversubsidie kwijt bent. 
De beperking van een dergelijke subsi-
diepot is echter weer dat je consumen-
ten gedurende een kalenderjaar teleur 
moet stellen als het budget op is. Dat 
kan weer tot ongewenste marktversto-
ringen leiden zoals een kopersstaking.’

Wetgeving wijzigen tijdrovend
De huidige salderingsregeling vindt zijn 
oorsprong in 2004. Destijds werd, ge-
dreven door Europese richtlijnen die in 
nationale wet- en regelgeving moesten 
worden omgezet, de Elektriciteitswet 
herzien. Op basis van een   u 

60 SOLAR MAGAZINE | december 2018 SOLAR MAGAZINE | december 2018 61



Uitgangspunten terugleversubsidie
Minister Wiebes wil in 2021 de huidige salderingsregeling vervangen door de terug-
leversubsidie waarbij jaarlijks van tevoren een subsidieplafond wordt vastgesteld. 
Voor de huidige gebruikers van de salderingsregeling komt er een soepele overgang.

De uitgangspunten zijn als volgt: 
• De subsidieregeling wordt jaarlijks opengesteld voor nieuwe aanvragen zolang de 

terugverdientijd voor zonnepanelen zonder stimulering nog ruim boven de 7 jaar ligt. 
• Het kabinet stelt de hoogte van de subsidie vast na consultatie met de markt.
• De subsidieregeling staat open voor burgers en bedrijven met een kleinverbruikers-

aansluiting die hernieuwbare elektriciteit invoeden op het elektriciteitsnet. 
• De terugleversubsidie geldt uitsluitend voor de op het elektriciteitsnet ingevoede 

hernieuwbare elektriciteit en dus niet op het directe eigen verbruik achter de aan-
sluiting. Over de zelfopgewekte hernieuwbare elektriciteit die burgers en bedrijven 
zelf direct verbruiken of opslaan achter de  aansluiting, betalen kleinverbruikers geen 
energiebelasting en ODE. 

amendement van PvdA-Kamerlid 
Diederik Samson werd extra artikel 
31c aan de wet toegevoegd. Dit artikel 
stelde kleinverbruikers met aanslui-
tingen tot 3*80 ampère in staat om 
te ‘salderen’: de energieleverancier 
moet hiertoe de verbruikte elektrici-
teit verminderen met de opgewekte 
elektriciteit. Maar er is nog een tweede 
wet die aan de salderingsregeling is 
verbonden: Wet belastingen op milieu-
grondslag. In artikel 50 lid 2 is bepaald 
dat eindgebruikers slechts energiebe-
lasting verschuldigd zijn over het po-
sitieve saldo van de via de aansluiting 
geleverde elektriciteit minus de via de 
aansluiting ingevoede elektriciteit.
Het wijzigen van deze 2 wetten is nodig 
om de terugleversubsidie in te kun-
nen voeren. ‘En die wetten wijzigen is 
tijdrovend’, stelt Van Oosterhout. ‘Het 
totale proces van het opstellen van de 
nieuwe regelgeving, de bijbehorende 
consultatie en de benodigde instem-
ming van de Eerste en Tweede Kamer 
zorgt ervoor dat je dit proces niet voor 
eind 2020 kunt afronden. Dit ook om-
dat de ICT-infrastructuur bijvoorbeeld 
pas ingericht zal worden als de wetten 
formeel zijn gewijzigd.’

Doorgaan met salderen
Al met al heeft Eneco volgens Van Oos-
terhout geen goed gevoel bij het huidige 
pad dat gevolgd wordt. ‘Om die reden 
zeggen we als Eneco onze steun voor 
de invoering van de terugleversubsidie 
op de nu voorgestelde wijze op. Het 
alternatief voor de salderingsregeling 
mag nooit of te nimmer tot dusdanig 
veel gedoe leiden dat dit ten koste gaat 
van het vertrouwen van de consument 
in zonnepanelen. Dan kunnen we beter 
gezamenlijk tot de conclusie komen om 
de salderingsregeling te continueren. 
Het budget voor de salderingsrege-
ling kan vervolgens voor de overheid 
hanteerbaar gemaakt worden door te 
schuiven met de energiebelastingen.’
Dat schuiven met de energiebelastin-
gen is door de regering in het verleden 
al meermaals gedaan. Ook komend 
kalenderjaar gaat dit gebeuren. De 
belasting op aardgas gaat per 1 ja-
nuari 2019 iets verder omhoog en de 
belasting op elektriciteit gaat omlaag. 
De belasting op elektriciteit gaat met 
0,0072 euro (red. oftewel 0,72 euro-
cent) per kilowattuur omlaag. Hierdoor 
mogen zonnepaneeleigenaren in 2019 
iets minder salderen. Van Oosterhout: 

‘Door ook in de toekomst de ener-
giebelasting te verschuiven, wordt de 
salderingsregeling in feite stapsgewijs 
afgebouwd en kan de terugverdientijd 
voor zonnepanelen gestabiliseerd wor-
den op circa 7 jaar zodat er geen sprake 
is van oversubsidiëring. Het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat 
heeft bovendien eerder al gezegd dat de 
terugleversubsidie tot maximaal 2030 
doorloopt, omdat zonnepanelen dan ook 
zonder premie rendabel zijn. De salde-
ringsregeling kan dus een gesloten einde 
krijgen als je deze eveneens in 2030 
stopzet. Het grote voordeel zou zijn dat 
het behouden van de salderingsregeling 
tot 2030 de markt nu voor komende 12 
jaar rust en zekerheid geeft.’

Veel op het spel
Van Oosterhout heeft er, ondanks de 
problematiek die zich voordoet bij de 
gesprekken over de terugleversubsidie, 

alle vertrouwen in dat het dossier tot 
een goed einde gebracht wordt. ‘Meer 
dan 600.000 Nederlandse huishoudens 
beschikken over zonnepanelen. Daar-
mee staat er voor de verschillende po-
litieke partijen veel op het spel en is het 
ook voor minister Wiebes cruciaal om 
de eerder gedane toezegging over het 
handhaven van de terugverdientijd voor 
zonnepanelen van 7 jaar na te komen.’
‘Voor Eneco betekent het in ieder geval 
dat we geen heil meer zien in het hui-
dige scenario waarbij er gewerkt moet 
worden met beschikkingen en er een 
administratief circus ontstaat’, besluit 
Van Oosterhout. ‘En over het feit dat de 
beoogde systematiek voor de terugle-
versubsidie niet werkbaar is, is de hele 
energiesector het in de basis eens. Het 
is nu aan de overheid om er de stekker 
uit te trekken en samen met de verschil-
lende stakeholders aan nieuwe alterna-
tieven te gaan werken.’
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‘De zonne-energiesector heeft een 
scenario ontwikkeld waarbij er in 2030 
evenveel zon op water als zon op land 
is. Het gaat om 9 gigawattpiek grond-
gebonden en 9 gigawattpiek drijvende 
zonneparken’, opent Daan van der Werf, 
de auteur van het Encon-rapport, het ge-
sprek. ‘De potentie voor zon op water kan 
onderverdeeld worden in verschillende 
categorieën, gebaseerd op golfhoogte en 
-sterkte. Daarbij draait het niet alleen om 
de ruimte die beschikbaar is, maar ook 
om het technology readiness level.’

Risico’s en voordelen
‘De conclusie van het rapport is dat zon 
op water in Nederland enorm groeit, 
maar nog wel in de kinderschoenen 
staat’, stelt Van der Werf. ‘Er zijn namelijk 
veel uitdagingen. Zo zijn de huidige 
systemen alle erg nieuw en moeten ze 
zich nog op de lange termijn bewijzen. 
Bovendien zijn er verscheidene risico’s 
zoals overlast van vogels, eventuele 
negatieve ecologische invloed, verwering 
door vochtigheid en materiaalmoeheid 
veroorzaakt door golven. Tot slot zijn het 
verkrijgen van een omgevingsvergunning 
en de fi nanciële lasten van een zon-op-
watersysteem mogelijke hindernissen. 
Toch biedt zon op water genoeg voor-
delen waardoor een scenario waarin zon 
op water in 2030 een signifi cant deel van 
de Nederlandse pv-markt heeft overge-
nomen realistisch lijkt. Zo heeft zon op 
water vanwege onder meer de lagere 
moduletemperatuur een hogere energie-
opbrengst. Daarnaast biedt het de mo-

Encon presenteert onderzoeksrapport over floating solar: 

‘Zon op water staat in Nederland 
nog in de kinderschoenen’

Het Nationaal Consortium Zon op Water, maar ook bedrijven zoals Sunfl oat, Wattco en 
de start-up Oceans of Energy en Profl oating hebben in de voorbije jaren in Solar Magazine 
meermaals de mooie toekomst geschetst die voor drijvende zonnepanelen is weggelegd. 

Ingenieursbureau Encon voegt een nieuw hoofdstuk toe aan het zon op water-dossier met 
de publicatie van het rapport ‘The potential of fl oating solar’.

gelijkheid tot meervoudig ruimtegebruik, 
wordt de waterverdamping verminderd 
en zijn er betere trackingmogelijkheden.’

Omgevingsvergunning
Een niet te onderschatten aspect bij de 
realisatie van een drijvend zonnepark is 
volgens het onderzoek van Van der Werf 
de omgevingsvergunning. ‘Aangezien 
zon op water een recente ontwikkeling 
is, zal dit zeker niet overal en altijd binnen 
het bestemmingsplan passen. In zo’n 
geval is een bestemmingsplanwijziging 
of vergunning voor planologisch strijdig 
gebruik benodigd. Hierbij moet worden 
aangetoond dat het systeem niet in strijd 
is met een goede ruimtelijke ordening en 
moet er een goede ruimtelijke onderbou-
wing gegeven worden. Hierin zijn onder 
andere zaken als fl ora- en faunaonder-
zoek, archeologische waarden, natuurlijke 
inpassing, maatschappelijk draagvlak en 
economische uitvoerbaarheid van belang. 
Voor drijvende zonneparken is dit een uit-
dagend element omdat niet alle informa-
tie over deze aspecten bekend is.’

De businesscase
En dan de businesscase van een drijvend 
pv-systeem. De extra energieopbrengst 
van een drijvend pv-systeem is belangrijk 
– maar vooraf moeilijk exact te bepalen 
– omdat deze erg situatieafhankelijk is. 
‘Desondanks is het een signifi cante factor 
die de businesscase fl ink beïnvloedt’, 
stelt Van der Werf. ‘Een tweede factor in 
de businesscase is de degradatie van 
de zonnepanelen. Deze is anders dan op 

land: de verhoogde vochtigheid boven 
het water kan de degradatie versnellen, 
maar de constantere moduletemperatuur 
en de lagere concentratie van kleine deel-
tjes in de lucht zouden de degradatie ook 
kunnen vertragen. Ten derde zullen de 
onderhoudskosten voor een drijvend sys-
teem hoger liggen dan voor pv op land. 
Hoeveel hoger dit zal zijn is wederom 
situatieafhankelijk en de ervaring hiermee 
is beperkt. Onderaan de streep zijn de 
installatiekosten – uitgedrukt in euro per 
wattpiek – beduidend hoger voor een 
drijvend systeem. Dit is veruit de belang-
rijkste parameter in de businesscase en 
tevens erg wisselend tussen de verschil-
lende systemen. Ondanks dat de instal-
latiekosten voor aanvang van een project 
worden vastgelegd, kan de businesscase 
door de 3 eerdergenoemde factoren 
nog fl ink beïnvloed worden. Zeker wan-
neer meerdere factoren dezelfde kant 
op – dus mee of tegen – vallen kan dat 
al snel meerdere procentpunten schelen 
op het rendement. De businesscase van 
een drijvend systeem is puur fi nancieel 
gezien, dus ongeacht hoe bovenstaande 
factoren uitvallen, simpelweg niet com-
petitief met zon op land. Om competitief 
te zijn zullen ook de secundaire voorde-
len eff ectief benut moeten worden. Ten 
slotte zullen zodra de marktvraag serieus 
toeneemt, de productiecapaciteiten en 
de productiekosten meeschalen met de 
ontwikkeling. Zon op water heeft dus de 
potentie om een serieuze concurrent van 
zon op land te worden. We zijn nog niet 
zo ver, maar de eerste stappen zijn gezet.’
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16 landen installeren volgens de onder-
zoekers meer dan 1 gigawattpiek aan 
zonnepanelen. Tot de verwachte landen 
behoren uiteraard China, Japan, Amerika 
en India. In Europa gaat het om Duits-
land, Frankrijk, Spanje en ‘logischerwijs’ 
Nederland. Verder zouden ook Oekraïne, 
Australië, Egypte, Brazilië, Mexico, de 
Verenigde Arabische Emiraten, Taiwan 
en Zuid-Korea meer dan 1 gigawattpiek 
zon-pv verwelkomen in 2019. De Euro-
pese Unie zou in 2019 goed zijn voor 12 
procent van de wereldwijde verkopen.

Consolidatie
Een van de grootste trends die PV 
InfoLink voorspelt is een toename van 
de industriële concentratie. ‘Bedrijven 
zonder concurrentievermogen worden in 
2019 geëlimineerd’, aldus de onderzoe-
kers. De klappen zijn qua consolidatie en 
faillissementen volgens hen in 2018 vooral 
gevallen bij de kleinschalige waferfabri-
kanten. Volgens de onderzoekers kan in 
feite geen enkele kleinschalige waferfa-
brikant overleven door het toenemende 
aantal pv-fabrikanten dat of de gigawatt-
schaal bereikt of de productie van wafers 
en zonnecellen verticaal integreert.
Bij de zonnecelfabrikanten is volgens PV 

Over de grens:

PV InfoLink: ‘Wereldwijde 
zonnepaneelverkopen groeien 
in 2019 tot 112 gigawattpiek’
Nederland behoort in 2019 opnieuw tot de wereldtop. 
Dat stelt PV InfoLink. In deze editie van de rubriek 
‘Over de grens’ aandacht voor de voorspelling van het 
marktonderzoeksbureau dat Nederland tot de 16 grootste 
afzetmarkten voor zonnepanelen ter wereld rekent.

InfoLink een soortgelijke ontwikkeling 
zichtbaar. Grote spelers als Tongwei en 
Aiko Solar hebben hun zonnecelproduc-
tielijnen niet alleen geüpgradet om pas-
sivated emitter and rear contact (perc-)
zonnecellen te kunnen produceren, maar 
hebben ook uitbreiding aangekondigd. 
Ook andere vooraanstaande fabrikanten 
hebben het voornemen om hun produc-
tiecapaciteit per bedrijf met 1 tot 2 giga-
wattpiek uit te breiden. Dit zal er volgens 
PV InfoLink toe leiden dat fabrikanten 
met een tragere kostenreductie volledig 
worden gemarginaliseerd.

Mono domineert
Volgens PV InfoLink zorgt het Top 
Runner-programma van de Chinese 
overheid ervoor dat de monokristallijn 
siliciumzonnecellen de dominante tech-
nologie zijn geworden. Het verkoopaan-
deel steeg van 28 procent in 2017 naar 
maar liefst 46 procent in 2018. Volgens 
de onderzoekers wordt voor een mono-
kristallijn perc-zonnepaneel 310 wattpiek 
de nieuwe norm, wat het gat met het 
multikristallijn siliciumzonnepaneel ver-
groot naar 35 wattpiek (red. PV InfoLink 
ziet 275 wattpiek als de standaard voor 
het multikristallijn siliciumzonnepaneel). 

Een nieuwe ronde van het Top Runner-
programma zou volgens de onderzoe-
kers in 2019 het vermogen nog verder 
naar boven kunnen stuwen. PV InfoLink 
stelt bovendien te verwachten dat zon-
nepanelen met halve zonnecellen verder 
oprukken. Het wordt als een volwassen 
technologie gezien qua productieappa-
ratuur en opbrengst. Als gevolg hiervan 
zullen steeds meer zonnepaneelfabrikan-
ten de technologie omarmen.

Tweede helft stormachtig
De verwachte recordverkoop van 112 
gigawattpiek in 2019 zal naar verwach-
ting van de marktonderzoekers vooral in 
de tweede helft van 2019 gerealiseerd 
moeten worden. Allereerst zorgt het Chi-
nees Nieuwjaar traditiegetrouw voor een 
relatief slecht eerste kwartaal in China. 
Bovendien zullen volgens PV InfoLink 
ook India, Japan en Australië om diverse 
redenen een minder goed eerste kwartaal 
kennen. Als direct gevolg hiervan zouden 
de prijzen van zonnepanelen in april het 
laagste punt bereiken, om vervolgens 
door de toenemende vraag in de tweede 
helft van 2019 weer licht te stijgen. 
Mogelijkerwijs zou er zelfs een tekort aan 
zonnepanelen kunnen ontstaan.
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PEARL TF PV – voluit Performance 
and Electroluminescence Analysis on 
Reliability and Lifetime of Thin-Film 
Photovoltaics – is een Europees Solar 
Era.net-project dat in Nederland onder 
leiding staat van TNO. Partners in 
het project zijn TU Delft, Solar Tester, 
Straightforward, KiesZon, EigenEner-
gie.net en diverse internationale onder-
zoeksinstellingen zoals Forschungs-
zentrum Jülich.

Stabiliteit
In dit Europese innovatieproject wor-
den meerdere typen dunne fi lmzonne-
panelen (red. cigs, cdte en czts) onder-
zocht. Eindresultaat moet onder meer 
een op imaging gebaseerd testsysteem 
zijn dat bij zonneparken de kwaliteit 
van de geïnstalleerde zonnepanelen 
kan vaststellen.
‘In Nederland zijn er de afgelopen 
jaren forse aantallen dunne fi lmzon-
nepanelen geplaatst, veelal gebaseerd 
op cigs-zonnecellen’, opent Mirjam 
Theelen van TNO het gesprek. ‘Binnen 

Solar Magazine neemt ieder kwartaal een of meerdere zonne-
energiegerelateerde projecten uit het Topsectorenbeleid onder 
de loep. Ditmaal het project PEARL TF PV. Hierbinnen wordt 
onderzoek gedaan naar het verlagen van de kosten van zonne-
parken met dunne fi lmzonnepanelen door de faalmechanismen 
vast te stellen en te voorspellen.

Solliance hebben we veelvuldig on-
derzoek gedaan naar de stabiliteit van 
cigs-zonnecellen. We hebben al gezien 
dat de degradatie van dunne fi lm- en 
kristallijn silicium zonnepanelenverge-
lijkbaar lijken te zijn: vanzelfsprekend 
moeten dunne fi lmzonnepanelen aan 
dezelfde internationale normen als kris-
tallijn siliciumzonnepanelen voldoen.’

100 procent
Een van de uitdagingen bij het testen 
van een dunne fi lmzonnepaneel wordt 
volgens Theelen gevormd door de 
testomstandigheden. ‘Je moet dit type 
zonnepaneel voorbereiden om een 
goede meting te kunnen uitvoeren. Dat 
klinkt evident, maar toch is dat niet 
zo gemakkelijk. Het merendeel van 
de cigs-zonnepanelen gaat namelijk 
een stuk beter presteren nadat ze een 
tijdje in de zon hebben gelegen. Hoe 
dat komt, moeten we wetenschappelijk 
nog onderbouwen, maar we kennen 
een voorbeeld van een test waarbij een 
cigs-zonnepaneel 140 uur in de zon lag 

en ieder uur beter ging presteren.’
Voor het testen van de dunne fi lm-
zonnepanelen die opgesteld zijn in 
zonneparken of in zonnedaken, is het 
nieuwe onderzoeksproject volgens 
Theelen cruciaal. ‘Straightforward en 
Solar Tester, die in Nederland actief 
pv-systemen testen, willen meer kennis 
vergaren over het testen van dunne fi lm 
zonnepanelen in het veld. Het mobiele 
testlab van Solar Tester kan onder 
meer een fl ash- en elektroluminescen-
tietest uitvoeren. Om dunne fi lmzon-
nepanelen correct op kwaliteit en 
betrouwbaarheid te testen, wil men 100 
procent zeker weten hoe de testuitsla-
gen geïnterpreteerd moeten worden. 
Zowel bij nieuwe zonnepanelen als 
bij zonnepanelen in installaties die al 
langer in bedrijf zijn.’

Wormpjes
Theelen stelt dat sommige dunne fi lm-
zonnepanelen bijvoorbeeld bij de ople-
vering een defect lijken te hebben, maar 
dat kan vervolgens in een later stadium 
volledig verdwijnen. ‘Forschungszen-
trum Jülich analyseert als onderdeel 
van het project samen met PI Berlin 
meer dan 1.000 elektroluminescentiefo-
to’s van dunne fi lmzonnepanelen’, duidt 
Theelen. ‘Dit moet ertoe leiden dat dit 
type foto’s in de toekomst steeds beter 
automatisch te analyseren is. Niemand 
wil immers handmatig duizenden foto’s 
gaan bekijken om de kwaliteit van de 
zonnepanelen te bepalen.’
Een van de fenomenen die in het on-
derzoeksproject bestudeerd wordt – en 
geconstateerd is op meerdere van de 
foto’s – zijn ‘wormpjes’. Theelen: ‘Waar 
bij kristallijn siliciumzonnepanelen 
hotspots kunnen ontstaan bij gedeel-
telijke beschaduwing, hebben we bij 
cigs-zonnepanelen “wormpjes” gezien 
die zich van plek naar plek verplaatsen. 
Het lijkt vooral een eff ect te zijn van 
lokaal oplopende temperaturen. Bij 
cigs-zonnepanelen is het materiaal op 
sommige plekken op microscopische 
schaal iets verzwakt en juist naar deze 
plekken springt het wormpje. Door 
de samenstelling van de zonnecellen 
te veranderen bekijken we of er meer 
of minder kans is dat dit fenomeen 
optreedt. Wanneer een zonnepaneel 
bijvoorbeeld elk jaar 0,5 procent in 
plaats van 1 procent van zijn effi  ciën-
tie verliest, maakt dit over de levens-
duur van het zonnepaneel een wereld 
van verschil.’

Bedrijven onderzoeken prestaties dunne filmzonnepanelen:

‘1 procent minder degradatie 
is een wereld van verschil’
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Het is 2007 als Schoenmakers besluit 
om vanaf zijn zolderkamer een eigen 
bedrijf te beginnen – Eco Pro –  voor 
energiebesparingsproducten zoals 
led-verlichting en standby-killers. Om 
het aantal klanten voor zijn webshop te 
vergroten, besluit hij zich te verdiepen 
in zoekmachineoptimalisatie. De ver-
kopen schieten door zijn inspanningen 
omhoog, met 100.000 klanten en een 
samenwerkingsverband met Vereniging 
Eigen Huis als gevolg. Bovendien wint 
Schoenmakers’ webshop tot 3 keer toe 
de Thuiswinkel Award.
De zoekmachineoptimalisatie blijkt 5 

Hans Schoenmakers (Volta Solar):

‘In 2019 plaatsen we op evenveel 
huur- als koopwoningen zonnepanelen’
Het is een van de snelst groeiende bedrijven binnen de Nederlandse zonne-energiesector: 
Volta Solar. Het verhaal van het bedrijf dat in 2018 tientallen megawattpiek aan 
zonnepanelen heeft geïnstalleerd, begon 10 jaar geleden als een eenmanszaak. 
De redactie van Solar Magazine spreekt met grondlegger Hans Schoenmakers die 
anno 2018 nog altijd de leiding heeft, ook na de overname van zijn bedrijf door Essent.

jaar later pas echt een gouden zet te 
zijn geweest. Als in 2012, mede door 
een inkoopactie van Urgenda, Neder-
landers via het internet massaal op 
zoek gaan naar zonnepanelen, groeit 
de omzet bij Schoenmakers als kool. 
‘Doordat we bij Google op het zoek-
woord zonnepanelen als een van de 
eerste zoekresultaten naar voren kwa-
men, stroomden er destijds vanuit alle 
uithoeken van Nederland verzoeken 
binnen om zonnepanelen te leveren 
en installeren. We verkochten hierdoor 
in dat kalenderjaar aan particulieren 1 
megawattpiek zonnepanelen.’

Essent-reclames
In 3 jaar tijd bouwt Schoenmakers het 
bedrijf van een eenmanszaak uit tot 
een zonnepanelenleverancier met een 
team van 25 medewerkers. In maart 
2016 wordt Eco Pro gekocht door Volta 
Limburg dat onderdeel is van Essent 
(red. zie kader). De bedrijfsnaam Eco 
Pro wordt veranderd in Volta Solar. 
‘Sinds de overname door Essent zijn 
onze bedrijfsprocessen vergaand 
geautomatiseerd. Daardoor beschik-
ken we nu over een organisatie met 
bijna 50 installatieteams die door heel 
Nederland actief zijn. Bovendien zijn   u 

DE ENERGIE REVOLUTIE IS NU.
BLIJF VOOROP LOPEN MET SOLARWATT.

EEN SLIM, TOEKOMSTBESTENDIG EN DECENTRAAL ENERGIESYSTEEM.
CHECK SOLARWATT.NL/ENERGIESYSTEEM VOOR MEER INFORMATIE.

3. MyReserve thuisaccu

2. Energie manager

1. Glas-glas zonnepanelen
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we niet alleen in de particuliere markt, 
maar ook in de zakelijke afzetmarkt 
sterk aanwezig.’
Door het succes van de Stimulerings-
regeling Duurzame Energie (SDE+) en 
de overname door Volta Limburg heeft 
Volta Solar namelijk voet de grond 
gekregen bij de installatie van groot-
schalige pv-systemen. ‘Eco Pro was 
relatief onbekend bij de grote bedrij-
ven’, vervolgt Schoenmakers. ‘Met de 
wetenschap dat je bedrijf onderdeel is 
van Essent en tot de bedrijvengroep 
van innogy behoort, heb je nu eenmaal 
een streepje voor. Essent heeft de am-
bitie om met zijn servicepartners een 
flinke groei te realiseren op het gebied 
van pv-installaties. Dat zorgt niet alleen 
voor een professionaliseringsslag bin-
nen ons eigen bedrijf, we kunnen ook 
meeliften op de slagkracht van Essent 
waardoor er bijvoorbeeld nu landelijke 
Essent-reclames voor zonnepanelen op 
televisie zijn.’

Groen licht
En dat werpt zijn vruchten af. In de 
voorbije jaren heeft Volta Solar in sa-
menwerking met Volta Limburg diverse 
grote aanbestedingen gewonnen. Zo 
werd bij Waterschapsbedrijf Limburg 
(WBL) een miljoenenorder in de wacht 
gesleept om 35.000 zonnepanelen op 11 
rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) te 
installeren. In de markt voor residentiële 
pv-systemen mag Volta Solar zich inmid-
dels tot de landelijke top 5 rekenen. In 
de provincie Limburg werd bijvoorbeeld 
een aanbesteding van 8 gemeenten 
gewonnen om 100.000 zonnepanelen op 
7.250 woningen te plaatsen. ‘Inmiddels 
hebben we meer dan 2.800 woningen in 
het kader van het zonnepanelenproject 
Parkstad uitgerust met zonnepanelen’, 
vertelt Schoenmakers.
Dat een dergelijk groot project ook 
uitdagingen met zich meebrengt, werd 
eerder dit jaar duidelijk toen het be-
drijf aankondigde preventief de 2.800 
zonnepaneelsystemen te gaan con-
troleren op installatiefouten. Bij een 
steekproef van 20 systemen werden 
fouten gedetecteerd. Omdat de veilig-
heid niet in het geding was, hoefden 

de systemen niet uitgeschakeld te 
worden. Schoenmakers: ‘Inmiddels is 
een groot deel van de installaties ge-
controleerd. De inspectie- en in som-
mige gevallen herstelwerkzaamheden 
nemen per systeem 1 tot enkele uren in 
beslag. Begin 2019 zijn zodoende alle 
woningen gecontroleerd.’
Schoenmakers pleitte in het kader van 
het voorval voor een branchebrede 
inspectiestandaard omdat de gemaakte 
fouten deels voortkomen uit ‘een grijs 
gebied in de wetgeving’. ‘Je wilt ondui-
delijkheden in bijvoorbeeld de NEN1010 
– waar omschrijvingen als “moet van 
deugdelijke kwaliteit zijn” gebruikt 
worden – wegnemen om zeker te zijn 
dat onze installateurs in de toekomst 
volledig volgens de geldende normen 
werken. Door alle 2.800 pv-systemen te 

controleren, steken we ook de hand in 
eigen boezem. We steken onze kop niet 
in het zand en beseffen dat er installa-
tiefouten zijn gemaakt. Dat het meren-
deel van de gemeenten inmiddels groen 
licht heeft gegeven voor de tweede 
tranche van het zonnepanelenproject 
Parkstad toont aan dat ze tevreden zijn 
met hoe wij de problemen opgepakt 
hebben en oplossen. Een groot voor-
deel aan dit project is dat de consu-
menten ook een jaarlijks servicebedrag 
betalen; dat budget kunnen we nu deels 
benutten om de onderhoudskosten voor 
de komende jaren te verlagen door nu 
proactief onderhoud uit te voeren.’ 

Woningcorporaties
Het is niet alleen de koopwoningenmarkt 
die Volta Solar momenteel hard ziet 

groeien. Ook het aantal woningcorpo-
raties dat zonnepanelen plaatst, groeit 
exponentieel. ‘We focussen ons bewust 
niet enkel op particuliere woningeige-
naren’, stelt Schoenmakers. ‘Je ziet 
meerdere partijen die dit wel doen of 
zich specialiseren in sociale woning-
bouw. Wij kiezen bewust een strategie 
waarbij we ons op consumenten met een 
koopwoning, woningcorporaties en za-
kelijke eindgebruikers richten. We willen 
niet afhankelijk zijn van 1 type klant of 1 
type stimuleringsregeling. Onze keuze 
zorgt voor de gewenste risicospreiding, 
ondanks dat je hierdoor minder snel kunt 
groeien omdat je je aandacht moet ver-
delen over de verschillende markten.’

En de sociale woningbouw vormt 
volgens Schoenmakers een steeds 
aantrekkelijker verkoopkanaal. ‘In 2019 
plaatsen wij zelfs bij evenveel huurwo-
ningen als koopwoningen zonnepanelen. 
Voor woningcorporaties zijn zonne-
panelen een standaardonderdeel van 
hun bedrijfsvoering geworden. Waar 
we vorig jaar individuele pilots zagen 
met een omvang van 100 woningen 
per woningcorporatie, plaatsen ze in 
2018 per woningcorporatie direct op 
1.000 huurwoningen zonnepanelen. 
Bovendien is de pijplijn gigantisch met 
de wetenschap dat er nog 1,9 miljoen 
sociale huurwoningen zijn die geen 
zonnepanelen hebben.’

Inkoopkracht
En dan is er nog de zakelijke markt. 
De activiteiten van Volta Solar zijn op dit 
gebied zo snelgroeiend dat dit inmid-
dels een apart bedrijfsonderdeel vormt. 
‘In tegenstelling tot bij de woningmarkt 
hebben we  voor de zakelijke markt niet 
de beschikking over tientallen installa-
tieteams. Doelbewust huren we externe 
installatieteams in die door onze eigen 
uitvoerders en supervisors aangestuurd 
worden.’
Bij zakelijke projecten heeft Volta Solar 
de mogelijkheid om de expertise van 
BELECTRIC in te roepen. Dit Duitse 
bedrijf dat gespecialiseerd is in groot-
schalige zonne-energie- en energieop-
slagprojecten behoort net als Essent tot 
innogy. ‘BELECTRIC heeft een pijplijn 
om volgend jaar 1 gigawattpiek aan 
grootschalige veelal grondgebonden 
pv-systemen te realiseren. Voor al deze 
projecten vindt de inkoop vanuit innogy 
plaats. Logischerwijs plukken ook wij 
daar de vruchten van. Deze inkoopkracht 
betekent dat je ook betere garantie-
afspraken kunt maken met fabrikanten.’

Stroomlijnen
Waar Volta Solar in 2018 onder meer 
voor WBL grondgebonden zonneparken 
bij de rwzi’s heeft gerealiseerd, zijn de 
activiteiten op de zakelijke markt breder 
dan zon op land. ‘De focus ligt ook 
op dakgebonden epc-projecten. We 
willen niet enkel en alleen afhankelijk 
zijn van grote projectontwikkelaars die 
ons de opdracht gunnen om grond-
gebonden zonneparken te bouwen. 
Wij willen toegroeien naar een niveau 
waarbij we maandelijks 1 dakgebonden 
pv-systeem van 1 tot 5 megawattpiek 
opleveren. Daarnaast zullen we te zijner 
tijd wekelijks 1 of 2 dakgebonden pv-
systemen van 0,5 tot 1 megawattpiek 
opleveren. Om dit alles mogelijk te 
maken, telt het bedrijfsonderdeel dat 
zich op de zakelijke markt richt inmid-
dels al 20 medewerkers. Daarbij zijn 
er drie-eenheden van een projectma-
nager, een engineer en een uitvoerder 
gemaakt. Zij voeren per drietal jaarlijks 
een x aantal projecten uit. Daarbij zijn 
we op een gezonde manier kritisch naar 
onze opdrachtgevers. Logischerwijs ge-
ven we de voorkeur aan ontwikkelaars 
of vastgoedeigenaren die een grotere 
pijplijn met dakgebonden pv-projecten 
hebben, want hoe intensiever de sa-
menwerking, hoe beter je de uitvoering 
kunt stroomlijnen.’

‘Wij willen toegroeien naar een 
niveau waarbij we maandelijks 
1 dakgebonden pv-systeem van 
1 tot 5 megawattpiek opleveren’

Servicepartner van Essent

Essent heeft in Nederland een netwerk van servicepartners. Essent is hierdoor vol-
ledig eigenaar van Nederland Isoleert, Isoprofs, Energiewacht, Energiewacht Groep, 
Geas Energiewacht, Volta Limburg, Volta Solar, CVtotaal.nl en Klimaatroute. Van 
Kemkens is Essent bovendien voor 49 procent aandeelhouder. Volta Solar is daarbij 
de landelijke servicepartner voor zonne-energie. Het bedrijf bestrijkt zowel voor 
zonne-energiesystemen bij woningen als voor zakelijke pv-systemen heel Nederland. 
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Het Solar Magazine jaaroverzicht 2018
Solar Magazine blikt ieder jaar in december 
terug op het afgelopen jaar. Van dieptepunten 
als de ophef rond branden met zonnepanelen 
tot hoogtepunten als de grootschalige bouw 
van SDE+-projecten, de opmars van drijvende 
zonnepanelen en het afschaffen van de 
importheffi ngen op Chinese zonnepanelen.

JANUARI
De Vlaamse Energieminister Bart Tom-
melein plaveit de weg voor het zonnepark 
van 100 megawattpiek in de stad Lommel 
door het toekennen van subsidie. De 
Nederlandse Belastingdienst meldt op 
zijn beurt dat hij extra drukte ervaart door 
de verruimde btw-teruggaveregeling 
voor eigenaren van zonnepanelen. Een 
uitspraak van de rechtbank zorgt ervoor 
dat ook mensen die in 2012 zonnepane-
len aankochten nog terug konden vragen 
in 2017 en dat gebeurde massaal. 
Uit de publicatie van het Nationaal 
Solar Trendrapport blijkt verder dat er 
in 2017 853 megawattpiek aan zon-
nepanelen geïnstalleerd is, een groei 
van 60 procent ten opzichte van 2016. 
Nederland en Vlaanderen worden in 
januari ook opgeschrikt door een grote 
westerstorm die op tientallen plaatsen 
zonnepanelen van het dak blaast. 
Aan het einde van de maand wordt 
de wereldwijde zonne-energiesector 
opgeschud doordat de Amerikaanse 
president Donald Trump voor een pe-
riode van 4 jaar een importheffi  ng van 
30 procent invoert voor buitenlandse 
zonnecellen en zonnepanelen. 

FEBRUARI
Vlaanderen meldt in het kalenderjaar 
2017 zo’n 192 megawattpiek aan zon-
nepanelen verwelkomd te hebben; 
een groei van 66 procent. In Neder-
land maken ECN, TNO, MARIN, TAQA 
en Oceans of Energy bekend op de 
Noordzee de eerste drijvende zonne-
farm ter wereld te gaan bouwen. Het 
onderliggende innovatieproject wordt 
uitgevoerd via de topsector Energie. De 
rechtbank Groningen besluit in februari 

ten slotte dat Powerfi eld mag starten met 
de bouw van het zonnepark Vlagtwedde. 
Het grootste zonnepark van de Benelux 
telt circa 320.000 zonnepanelen en een 
vermogen van 109 megawattpiek. 

MAART
FrieslandCampina en GroenLeven ver-
dubbelen hun gezamenlijke zonnepane-
lenproject in omvang van 416.000 zonne-
panelen bij 310 boeren naar ruim 800.000 
zonnepanelen bij 654 boeren. Bovendien 
maakt GroenLeven bekend de krachten 
te bundelen met BayWa. GroenLeven 
en BayWa hebben hiertoe gezamenlijk 
een nieuw bedrijf opgericht, 
waarin BayWa 70 procent van 
de aandelen heeft. De Europese Unie 
maakt het voornemen bekend om de 
importheffi  ngen op kristallijn silicium 
zonnecellen en zonnepanelen die afkom-
stig zijn uit China per 3 september 2018 
te laten vervallen.

APRIL
Begin april start de realisatie van het 
grootste singleroof-zonnestroomproject. 
Ruim 28.000 zonnepanelen worden door 
KiesZon geplaatst op het dak van een 
distributiecentrum in Venlo. De snelle 
toename van dit soort grote projecten 
brengt de netbeheerders in toenemende 
mate in problemen. TenneT en Enexis 
maken eind april bekend maatregelen te 
nemen om meer capaciteit voor zonne-
parken in de regio’s Zuid-Groningen en 
Noord-Drenthe te realiseren. De huidige 
netcapaciteit is ontoereikend. 

MEI
Powerfi eld meldt in de maand mei niet 
langer voornemens te zijn om zelf in 

Nederland een zonnepanelenfabriek te 
bouwen, maar onderzoekt de mogelijk-
heid tot samenwerking met de nieuwe 
Nederlandse zonnepanelenfabrikant 
Energyra. Minister Wiebes maakt 
bekend dat er in de najaarsronde van 
de SDE+-regeling 2017 3.945 zon-
nestroomprojecten goedgekeurd zijn 
met een vermogen van 1.910,8 mega-
wattpiek. Er is 1.310,2 megawattpiek 
aan projecten afgewezen.

JUNI
China bouwt per direct het feed-in tarief 
voor zonnepanelen af en voert ook een 
subsidieplafond in. Een wereldwijde 
overcapaciteit ligt volgens marktanalisten 
op de loer als gevolg van de maatrege-
len. Ook in eigen land is er groot nieuws: 
Minister Wiebes informeert de Tweede 
Kamer per brief dat de salderingsregeling 
voor zonnepanelen vervangen wordt door 
een terugleversubsidie. De terugverdien-
tijd blijft daarbij circa 7 jaar.   u
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JULI
Uit de hoofdlijnen van het Klimaatak-
koord blijkt dat de sectortafel Elektriciteit 
voorziet dat er in Nederland 21 tot 23 
gigawattpiek zonnepanelen (zon-pv) 
opgesteld zal zijn in het jaar 2030. 

AUGUSTUS
De rechtbank van Amsterdam verplicht 
verzekeraar Delta Lloyd om een pluim-
veehouder alsnog de schade aan zijn 
zonnepanelen te vergoeden die ontstaan 
is tijdens de hagelstorm in juni 2016. 
Ondertussen melden alle Nederlandse 
netbeheerders in de eerste 6 maanden 
een recordtoename van het aantal zon-
nepanelen in hun werkgebied. In totaal 
zou er in de eerste helft van 2018 in 
Nederland minimaal 573 megawattpiek 
aan zonnepanelen geïnstalleerd zijn.

SEPTEMBER
Door een uitspraak van het gerechtshof 
van Arnhem-Leeuwarden wordt duidelijk 
dat gemeenten zonnepanelen mogen 
meerekenen bij het vaststellen van de 
WOZ-waarde van een woning. 
Holland Solar meldt dat er een onder-
zoek komt naar de oorzaak van recente 
branden op daken met zonnepanelen. 
De Rijksdienst voor Ondernemend Ne-
derland (RVO.nl) heeft opdracht gegeven 
voor het onderzoek.

OKTOBER
Het grootste zonnepark van Nederland, 
gelegen rond de havens van Vlissingen, 
is opgeleverd. Alle circa 140.000 zon-
nepanelen van Solar Park Scaldia zijn 
geplaatst en kennen gezamenlijk een 
vermogen van 54,5 megawattpiek. 

NOVEMBER
In de eerste helft van 2018 zijn er in Ne-
derland minimaal 2,3 miljoen zonnepane-
len geïnstalleerd, goed voor 658 mega-
wattpiek. Dit meldt onderzoeksbureau 
Dutch New Energy Research in de eerste 
editie van de Dutch Solar Quarterly.
Minister Wiebes maakt in oktober bekend 
de eerste helft van 2019 te willen gebrui-
ken om de wijziging van de regelgeving 
die nodig is om de terugleversubsidie als 
opvolger van de salderingsregeling in te 
voeren op te stellen en te consulteren. 
Wiebes heeft meer nieuws: de najaars-
ronde van de SDE+-regeling is over-
tekend. Zon-pv is goed voor 3,7 giga-
wattpiek aanvragen. De minister meldt 
verder dat de SDE+-regeling vanaf 2020 
wordt verbreed naar CO2-reductie.

De 10 meest gelezen berichten van 2018
Met ruim 1,6 miljoen pageviews en 900.000 unieke bezoekers (red. de defi nitieve 
cijfers worden begin januari bekendgemaakt) heeft de nieuwsblog van Solar Magazine 
een recordaantal bezoekers mogen verwelkomen. De volgende 10 berichten werden 
het meest gelezen:

1. Minister Wiebes: salderingsregeling vervangen door terugleversubsidie
Minister Wiebes meldt de Tweede Kamer in juni 2018 per brief dat de salderings-
regeling voor zonnepanelen definitief wordt vervangen door een terugleversubsidie 
en de terugverdientijd blijft daarbij circa 7 jaar. 

2. Eneco trekt steun voor terugleversubsidie zonnepanelen in en pleit 
voor continuering salderingsregeling
Eneco trekt in november 2018 zijn steun in voor de invoering van de terugleversubsidie 
voor zonnepanelen. De inrichting van de subsidie die de rijksoverheid voor ogen heeft, 
maakt het volgens Eneco tot ‘een administratieve draak’. Eneco stelt voor de salderings-
regeling te continueren tot 2030.

3. Minister Wiebes wil salderingsregeling voor zonnepanelen 1 jaar verlengen
Minister Wiebes van Economische Zaken zegt in september 2018 tijdens het 
Algemeen Overleg Klimaat en Energie toe de salderingsregeling met 1 jaar te willen 
verlengen – tot en met 2020 - en in gesprek te gaan met het kabinet. Het invoeren 
van de terugleversubsidie heeft meer tijd nodig dan men eerder verwachtte.

4. Europese importheffi ngen op Chinese zonnepanelen stoppen defi nitief 
In augustus 2018 legt de redactie van Solar Magazine de hand op interne stukken van 
de Europese Unie waaruit blijkt dat de importheffing op kristallijn siliciumzonnecellen 
en zonnepanelen afkomstig uit China per 3 september 2018 definitief vervalt. 

5. EU wil stoppen met importheffi ngen op Chinese zonnepanelen
De Europese Unie maakt in maart 2018 het voornemen bekend om de importheffingen 
op kristallijn siliciumzonnecellen en zonnepanelen die afkomstig zijn uit China per 3 
september 2018 te laten vervallen. 

6. Gerechtshof: zonnepanelen zijn onderdeel van WOZ-waarde woning 
Gemeenten mogen zonnepanelen meerekenen bij het vaststellen van de WOZ-waarde 
van een woning. Dit blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof van Arnhem-Leeuwar-
den die in september 2018 boven komt drijven.

7. Powerfi eld: geen eigen zonnepanelenfabriek, maar zonnepanelen Energyra gebruiken 
Powerfield meldt in mei 2018 niet langer voornemens te zijn om zelf in Nederland 
een zonnepanelenfabriek te bouwen, maar de mogelijkheid tot samenwerking met de 
Nederlandse zonnepanelenfabrikant Energyra te onderzoeken.

8. AD weigert rectifi catie, omvormer zonnepanelen niet gehackt 
Het AD weigert in juni 2018 een artikel te rectificeren waarin de krant schrijft over een 
consument wiens omvormer van zonnepanelen gehackt zou zijn. Een klant van Tele2 zou 
door de hack een torenhoge telefoonrekening hebben, wat achteraf niet waar blijkt te zijn.

9. Regeerakkoord: ‘In 2020 al terugleversubsidie als alternatief voor salderingsregeling’
In het regeerakkoord heeft het kabinet in oktober 2017 de ambitie geformuleerd om 
al in 2020 een opvolger van de salderingsregeling in te voeren. Als alternatief wordt 
vanaf 2020 een terugleversubsidie ingevoerd.

10. BVA veilt opnieuw grote partij zonnepanelen en omvormers
BVA Auctions veilt in juni 2018 circa 1.000 zonnepanelen van CSUN en circa 
40 omvormers van B&B Power. Het is een van de vele veilingen die het bedrijf in 
2018 heeft georganiseerd.

MELD U AAN OP  WWW.ESDEC.COM/INNOVATIONCENTER

KIES VOOR SNEL EN 
BETROUWBAAR MONTEREN

SNEL
BETROUWBAAR

INNOVATIEF

Het Esdec Innovation Center biedt installateurs de mogelijkheid om te trainen op het snel en betrouwbaar installeren van solar 
montagesystemen. De trainingsprogramma’s voorzien in trainingen voor zowel de beginnende als de ervaren installateur. 
Daarnaast bieden we ook commerciële trainingen voor verkoopmedewerkers aan. Geïnteresseerd in het volgen van één van 
onze trainingen, of wilt u samen een (klant)event organiseren?
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COLUMN

Jaap Baarsma |
Voorzitter Holland Solar

Nederland pv-waterland?

W aar een klein 
land groot in 
kan zijn. Ons 
land is bekend 
om vrijwel alles 
wat met water 

te maken heeft. Een groot deel van ons 
land hebben we veroverd op het water 
en onze waterkennis wordt over de hele 
wereld ingeschakeld om nieuw land te 
maken of wateroverlast te bestrijden. 

Sinds een aantal jaren is ons land ook 
leidend in de aanleg van off shorewind-
parken. In de ontwikkeling van windmo-
lentechnologie waren we ooit koploper, 
maar omdat de eerste grote projecten 
op het terrein van windenergie op land 
en op zee vooral in Duitsland en Dene-
marken werden gebouwd, streek in die 
landen de verdere ontwikkeling en de 
productie van windmolens neer.

De opwek van zonnestroom vraagt veel 
ruimte. Deze kan voor een belangrijk 
deel gevonden worden op de daken, 
maar we zullen ook grootschalige zon-
neparken nodig hebben. De ruimte in 
Nederland is schaars en veel functies 
strijden om een deel van deze ruimte te 
gebruiken. Ons land heeft relatief veel 
water. Veel daarvan zou zich uitstekend 
lenen voor drijvende zonnepanelen. 
Op kleinere schaal gaat het daarbij 
om waterreservoirs, zandwinplassen, 
vloeivelden en wateroverloopgebieden. 
Op grotere schaal kan gedacht worden 
aan meren, delen van het IJsselmeer 
en mogelijk zelfs ook aan de zee. Bij 
de Noordzee en het IJsselmeer kan 
gedacht worden aan de combinatie met 
de bestaande en geplande windparken.

In Nederland is al enige jaren geleden 
het besef ontstaan dat het interessant 
is om zon-pv op water toe te passen. Er 
zijn ook een aantal bedrijven opgestaan 
die actief zijn op dit terrein. Ook is er 
volgens goed Nederlands gebruik een 

‘consortium pv op water’ ontstaan. In 
dit consortium worden allerlei aspecten 
onderzocht van drijvende zonnepa-
nelen. De juridische en planologische 
aspecten, de consequenties van het 
afdekken van water voor fl ora en fauna, 
de robuustheid van de ontwikkelde sys-
temen en met dit alles samenhangende 
de fi nancierbaarheid van projecten met 
drijvende zonnepanelen.

Al dit onderzoekswerk is goedbe-
doeld, maar dreigt de ontwikkeling van 
drijvende zonneparken in Nederland 
geweldig te vertragen. Leken we goede 
kansen te hebben om op het terrein van 
zonne-energie op water een koppositie 
in te nemen in de wereld, worden we nu 
in rap tempo ingehaald door initiatief-
nemers in Azië. Daar legt men al parken 
aan van meer dan 100 megawattpiek en 
kijkt men in de praktijk naar de gevol-
gen die de aanleg van deze parken 
heeft en hoe deze drijvende parken 
zich houden onder voorkomende 
weersomstandigheden. 

In Nederland liggen er bescheiden 
zonneparken in de Lingerwaard en op 
Texel. Er zijn ook al een aantal SDE+-
subsidies toegekend aan projecten 
op zandwinplassen. Het zou goed zijn 
als we in Nederland snel een aantal 
drijvende zonneparken op grotere 
schaal gaan aanleggen, eerst op het 
IJsselmeer, maar zo mogelijk ook snel 
op zee. Voor beide toepassingen zijn 
er Nederlandse bedrijven actief. Mede 
door de onzekerheden die voortkomen 
uit de onderzoeksresultaten van het 
consortium is de vraag gerezen of deze 
grootschalige drijvende projecten wel 
fi nancierbaar zijn. Misschien is het goed 
als de overheid zich garant zou kunnen 
stellen voor de benodigde fi nanciering 
van een aantal eerste projecten. Ook 
sommige waterwerken konden in het 
verleden alleen worden gefi nancierd 
omdat de overheid garant stond.

Nederland heeft belang bij zonneparken 
op het water. Nederland kan de kennis 
die daarmee opgebouwd wordt elders 
in de wereld gebruiken om ook daar 
drijvende zonneparken aan te leggen. 
De hoogste dichtheden van energie-
gebruik liggen vrijwel overal ter wereld 
dicht bij water. Een snelle uitrol van 
drijvende zonneparken kan dan ook we-
reldwijd een enorme boost geven aan 
de energietransitie.

[ADVERTORIAL]

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

De Zeverlution 3000 is ontworpen om installateurs 
en exploitanten van zonne-energiesystemen een 
bijzonder fl exibel systeemontwerp en -installatie te 
bieden. De twee MPP-trackers maken een optimale 
werking mogelijk, zelfs bij strings waarbij de zonnepa-
nelen een verschillende hellingshoek en oriëntatie ten 
opzichte van de zon hebben. Dankzij de geïntegreerde 
ComBox is bewaking via WLAN of Ethernet mogelijk.

“Onze nieuwe omvormer heeft alle kenmerken die ex-
ploitanten nodig hebben voor zonne-energiesystemen 
op daken met beperkte ruimte”,  aldus Frank Versteeg, 
Sales Manager Benelux bij Zeversolar. De passieve 
koeling van de Zeverlution 3000 zorgt voor een bij-
zonder lage geluidsemissie van minder dan 25 dB(A) 
gemeten op een afstand van één meter. Dit betekent 
dat de omvormer ook in bewoonde ruimten kan worden 
gemonteerd.

De omvormer heeft een maximale uitgangsstroom van 
15 ampère, beschikt over een IP65 standaardbehuizing 
met display, die geschikt is voor buitenmontage. Dank-
zij het lage gewicht van slechts 11 kg en de SUNCLIX-
stekkers is hij bijzonder eenvoudig te installeren. 

Zeversolar biedt naast de 5 jaar standaard fabrieksga-
rantie als optie een garantieperiode van 10 jaar, waarbij 
klanten toegang hebben tot de servicedienst via tele-
foon en garantie online kunnen claimen. Het Europese 
centrale magazijn in Duitsland maakt een snelle garan-
tieafhandeling mogelijk door een vervangend apparaat 
binnen enkele werkdagen te versturen.
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De omvormerfamilie 
van Zeversolar groeit verder

Een fl exibel en, zoals alle omvormers 
van Zeversolar, betrouwbaar, betaalbaar 

en gemakkelijk apparaat dat bijzonder 
geschikt is voor gebruik in Nederland 
en België. De nieuwe Zeverlution 3000 

met twee MPP-trackers vult de 
omvormerfamilie van Zeversolar aan 

met nog een compact apparaat dat over 
een nominaal vermogen beschikt van 

3.000 Watt. 
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‘Het toverwoord in de Omgevingswet 
is participatie’, stelt Gierman. Hij is 
binnen Arcadis actief als adviseur voor 
grootschalige grondgebonden zon-
neparken. ‘Toch kan het zo zijn dat de 
mogelijkheid tot participatie er in de 
praktijk niet altijd is. Er is een span-
ningsveld tussen de wensen en de eisen. 
In wensen kun je als projectontwikkelaar 
van een zonnepark tot op zekere hoogte 
meegaan, want zowel beleidsmakers als 
wijzelf vinden het belangrijk om draag-
vlak te creëren en burgers mogelijkhe-
den tot participatie te bieden.’

Participatie of procederen
‘Vooruitlopend op de invoering van 
de Omgevingswet in 2021 doen 
projectontwikkelaars er wijs aan om 
voldoende inspanningen te verrichten 
die participatie mogelijk maken’, zegt 
Gierman. ‘Links en rechts wordt door 

Op 1 januari 2021 treedt in Nederland de Omgevingswet in 
werking. Deze wet verplicht gemeenten, provincies en het 
Rijk om een omgevingsvisie op te stellen. De rijksoverheid 

publiceert vooruitlopend op de inwerkingtreding van de 
nieuwe wet in 2019 al de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). 

De NOVI beschrijft de langetermijnvisie op de toekomst en de 
ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Voor zonne-
energie is het daarmee een zeer belangrijk document. ‘Iedere 

gemeente gaat zonne-energie in de omgevingsvisie opne-
men’, aldus Bob van Horne en Frank Gierman van Arcadis.

gemeenten al geëist dat burgers kun-
nen participeren in zonneparken, al 
gebeurt dit zonder dat daar wettelijke 
gronden voor zijn. Je kunt er dan als 
projectontwikkelaar voor kiezen om 
1,5 jaar lang te gaan procederen, maar 
voor echt draagvlak, en uiteindelijk 
sneller resultaat, adviseren wij om werk 
te maken van de lokale mogelijkheden 
voor participatie.’
‘De Omgevingswet is in lijn met de 
huidige tijdgeest en volgt en stimu-
leert de ontwikkeling in het werkveld’, 
vervolgt Van Horne, die binnen Arcadis 
adviseur is over de Omgevingswet voor 
onder meer gemeenten, waterschap-
pen, provincies en rijksoverheid. ‘De 
rijksoverheid hecht steeds meer belang 
aan participatie, bijvoorbeeld bij de uit-
rol van grootschalige wind- en zonne-
parken. Zeker bij zon en wind op land 
is dit, gezien de schaarse ruimte in ons 

land, een gevoelig thema. Als we het 
als samenleving bijvoorbeeld belangrijk 
vinden dat Nederland van het gas af 
gaat, dan zal er een goed en duurzaam 
alternatief voor terug moeten komen. 
We moeten als overheid en bevolking 
ergens een keer ja op zeggen en kun-
nen niet alle initiatieven afwijzen. De 
Omgevingswet is een goed instrument 
om het spanningsveld op dit domein 
aan te pakken. Door de invoering van 
deze wet wordt ieder bestuursorgaan, 
waterschappen uitgezonderd, straks 
verplicht een omgevingsvisie op te stel-
len en dus beslissingen te nemen over 
de uitrol van hernieuwbare energie.’

Ruimteclaims
Gierman legt uit dat de Omgevingswet 
ervoor zorgt dat de verplichting om te 
participeren bij ruimtelijke plannen en 
vergunningaanvragen ten aanzien van 

zonneparken – maar ook voor andere 
ruimteclaims zoals landbouw en natuur 
–straks wettelijk vastligt. ‘In de basis is 
het daarbij merkwaardig dat men in de 
wet generieke afspraken maakt, terwijl 
participatie juist voor de opdrachtgever 
en de omgeving die wil participeren om 
maatwerk vraagt. Het is wat dat betreft 
een bevestiging van hetgeen wij in de 
markt tegenkomen. Er is een beeld 
ontstaan dat commerciële partijen zo 
snel mogelijk geld willen verdienen 
aan zonneparken. De realiteit is dat de 
echte cowboys zo langzamerhand wel 
teruggefl oten zijn. Binnen de Stimule-
ringsregeling Duurzame Energie (SDE+) 
worden tijdelijke vergunningen van 10 
jaar niet meer geaccepteerd en dat 
heeft duidelijkheid geschapen in het 
werkveld. Omdat projectontwikkelaars 
voor een grondgebonden zonnepark 
nu een omgevingsvergunning met   u 

Arcadis over Omgevingswet die 
op 1 januari 2021 in werking treedt:

‘Iedere gemeente gaat 
zonne-energie opnemen 

in de omgevingsvisie’
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een minimale looptijd van 15 jaar nodig 
hebben, worden zij automatisch ge-
dwongen om hun aanvragen ruimtelijk 
te onderbouwen.’

Oude reliëfvormen
En als het aan Arcadis ligt, is het een 
voorwaarde dat zonneparken in de 
toekomst veel actiever dan voorheen een 
bijdrage leveren aan de biodiversiteit en 
wordt de gebruikerservaring verbeterd 
door maatschappelijke participatie. Gier-
man: ‘Het stimuleren van de biodiversi-
teit of versterken van landschappelijke 
kenmerken zorgt er weliswaar voor dat 
er minder vierkante meters beschikbaar 
zijn voor zonnepanelen, maar de pro-
jectontwikkelaars krijgen daar ook wat 
voor terug. Als men bijvoorbeeld oude 
reliëfvormen uit 1340 laat terugkomen in 
het ontwerp of natuurwaarden versterkt 
zodat er reptielen, vlinders of vogels 
aangetrokken worden, laat je zien dat 
je waarde hecht aan de lokale situatie 
en werk je aan het verkrijgen van meer 
draagvlak bij burgers voor het betref-
fende zonnepark.’
Of het ontwikkelen van dergelijke zon-
neparken door de komst van de Omge-
vingswet in 2021 de standaard zal zijn, 
durft Gierman niet te voorspellen. ‘De 
invoering van deze wet versterkt in ieder 
geval het besef bij projectontwikkelaars 
dat ze hun beste beentje voor moeten 
zetten. Nederland is een klein dichtbe-
volkt land. De ruimte is schaars, dus je 
kunt niet zomaar alles in de openbare 
ruimte en het landschap neerzetten. Dat 
is een wezenlijk verschil met het bui-
tenland waar er alle ruimte is voor grote 
wind- en zonneparken.’

Stoplichtenkaart
Afgelopen najaar heeft het kabinet – 
vooruitlopend op de vaststelling van de 
NOVI in 2019 – zijn kabinetsperspectief 
op de NOVI naar de Tweede Kamer 
gestuurd. Gierman hierover: ‘De Rijks-
overheid heeft in het kabinetsperspec-
tief een voor zonne-energie belangrijk 
onderscheid gemaakt. Het kabinet vindt 
dat de daken volgelegd moeten worden 
met zonnepanelen, maar tegelijkertijd 
vindt men dat er ook gekeken moet 
worden naar de mogelijkheden voor 
grootschalige grondgebonden zon-
neparken. Dat is ook het juiste per-
spectief. Als Arcadis treff en wij in de 
praktijk gemeenten aan waar bepaalde 
politieke partijen stellen dat eerst de 
daken volgelegd moeten worden met 

zonnepanelen en dat men er daarna 
pas naar wil kijken of er nog grondge-
bonden zonneparken nodig zijn. Als je 
die route volgt, kom je echter al snel 
tot de conclusie dat Nederland het zich 
vanwege de klimaatdoelstellingen niet 
kan veroorloven om eerst de daken 
vol te leggen en pas daarna de overige 
mogelijkheden te bekijken. Het is een 
en-enverhaal.’
Ondertussen ziet Horne dat er ook 
diverse provincies al volop aan de slag 
zijn met het opstellen van omgevings-
visies. ‘Zuid-Holland en Gelderland zijn 
bijvoorbeeld 2 actieve provincies op 
dit gebied, maar ik verwacht ook dat 

Kabinetsperspectief omgevingsvisie: 
zonneweides nodig voor klimaatdoelen

Als voorloper op deze visie is het kabinetsperspectief op de NOVI naar de 
Tweede Kamer gestuurd. De volledige NOVI over alle aspecten die nationaal 
in de leefomgeving van belang zijn, zal naar verwachting begin 2019 aan 
de Tweede Kamer worden aangeboden. Over zonneparken schrijft men het 
volgende in het kabinetsperspectief NOVI: ‘Zonneweiden concurreren met 
andere belangrijke ruimteclaims, waaronder landbouw en natuur. Vergeleken 
met windmolens is de energieopbrengst per vierkante meter van zonnewei-
den lager. Door het maximaal benutten van het beschikbare dakoppervlak in 
de gebouwde omgeving wordt effi  ciënter gebruikgemaakt van de schaarse 
ruimte. Zonnepanelen op daken, en andere innovaties in de gebouwde omge-
ving, genieten dan ook de voorkeur. Toch blijft ook grootschalige ontwikkeling 
met windmolens en zonneweides nodig om de doelen te behalen. Clustering 
van windmolens en grotere zonneweiden in het landelijk gebied voorkomt 
versnippering. Daarom moeten mogelijkheden hiertoe worden verkend, ook 
bovenregionaal. Belangrijke criteria bij de keuze en inpassing van deze gro-
tere locaties zijn de aard van het landschap, het water, de bodemgesteldheid 
en het effi  ciënt koppelen van vraag en aanbod.’

andere provincies en elke gemeente 
thema’s als zonne-energie in de om-
gevingsvisie gaan opnemen. Sommige 
provincies en gemeenten zullen werken 
met een soort stoplichtenkaart om aan 
te geven waar er wel én juist geen zon-
neparken gerealiseerd mogen worden. 
Andere, zoals de provincie Drenthe, 
zullen werken met een soort vlekken-
kaart en projectontwikkelaars uitdagen 
om met goede ideeën te komen. De 
conclusie? Linksom of rechtsom, als 
overheid ontkom je er niet meer aan om 
zonne-energie een volwaardige plek in 
het integrale beleid van de toekomstige 
omgevingsvisies en -plannen te geven.’
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veranderende markt is data van onschatbare waarde.” 

       De beste en meest complete informatie over de Nederlandse
       zonne-energiemarkt. 

Ontvang ieder kwartaal 4 rapporten met 130+ pagina’s aan intelligente data: markt-
cijfers, onderzoek onder consumenten & bedrijven, politiek & beleid en interviews met 
’s werelds grootste experts. 

Geïnteresseerd? Neem snel contact met ons op.

info@dutchnewenergy.nl

www.dutchnewenergy.nl

+31 (0) 72 202 020 1

Dutch Solar Quarterly en Solar Business Day Advertentie.indd   1 16-11-2018   09:25:11



Van ’t Zelfde hoort steeds meer 
geluiden dat het van groot belang is 
dat het draagvlak voor zonne-energie 
onder Nederlandse burgers gewaar-
borgd wordt. De energietransitie is 
immers pas net begonnen. De innova-
tiemanager refereert dan ook aan het 
grootschalige verzet dat de aanleg van 
snelwegen in Nederland in de voorbije 
decennia met zich mee heeft gebracht. 
Memorabele campagneslogans als ‘al 
kost het poen, wij willen meer groen’ 
en ‘geniet van dit zicht voordat er een 
snelweg ligt’  noemt hij ter illustratie.. 
‘Je kunt het je vandaag de dag bijna 
niet meer voorstellen, maar wegen 

Ad van ’t Zelfde (BAM Infra) over wegen met zonnepanelen:

‘Grijs kan het groen helpen 
bij zonne-energie, 
maar realisme 
op zijn plaats’

BAM Infra, een van Nederlands grootste wegenbouwers, 
groeit in een razendsnel tempo uit tot een specialist in 
zonnewegen. Het bedrijf voert momenteel proeven uit op 
de N401 en op de A2 met het zonnepanelenwegdek van de 
Franse fabrikant Wattway. ‘Als we het grijs dat zich langs 
het Nederlands landschap bevindt, weten aan te wenden 
voor het opwekken van zonne-energie, dan bereiken we 
het ultieme dubbele grondgebruik’, stelt Ad van ’t Zelfde, 
innovatiemanager bij BAM Infra.

werden ooit als vooruitgang gezien. 
Wat is in de vorige eeuw als sneeuw 
voor de zon verdwenen. Voor zonne-
energie moet je eenzelfde scenario 
coûte que coûte voorkomen’, aldus 
Van ’t Zelfde. 

Zicht en beleving
De BAM-medewerker geeft aan dat 
maatschappelijke weerstand is te 
verwachten bij de grootschalige uitrol 
van grondgebonden zonneparken. 
Groen, zicht en beleving zijn volgens 
hem de sleutelwoorden als het gaat om 
de energietransitie. ‘Je wilt immers niet 
dat de komst van zonnepanelen in de 

toekomst net zoveel verzet gaat oproe-
pen als het aanleggen van wegen.’
Wereldwijd vinden er inmiddels bijna 
100 praktijkproeven plaats met het 
zonnepanelenwegdek van Wattway. 
Die hebben laten zien dat de stroefheid 
van het product voldoende is en het 
lage spanningsniveau bijdraagt aan de 
veiligheid. Bovendien is het product 
ongevoelig gebleken voor vandalisme 
en diefstal. ‘Er is zelfs midden in Parijs 
een zonnepanelenwegdek van Wattway 
te vinden’, vertelt Van ’t Zelfde. ‘De tes-
ten op de Nederlandse wegen behoren 
wel tot de meest intensieve testen qua 
gebruik. Het programma van eisen is 
hier simpelweg het hoogste.’

Vluchtstroken
Nederland beschikt anno 2018 over 
bijna 140.000 kilometer weg. Het 
leeuwendeel hiervan is in handen van 
de gemeenten, te weten een lengte 
van circa 120.000 kilometer. De lengte 
van het snelwegennet is ongeveer 
2.500 kilometer. Van ’t Zelfde ziet bij de 
snelwegen vooral de vluchtstroken als 
potentieel. ‘Omdat een vluchtstrook van 
een snelweg wezenlijke voordelen heeft 
ten opzichte van de hoofdrijbaan.   u
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Natec 

mt serie 50k en 60k 

De slimste keuze 
voor SDE projecten

www.natec.nl

  GARANTIE UIT TE  
BREIDEN TOT 15 JAAR

  ON-SITE SERVICE 

mt 
serie

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

De Weegschaal 2
5215 MN ’s-Hertogenbosch
Nederland

Zonnepanelen installeren
op een plat dak? 
Begin met de basis: het  
juiste montagesysteem.

Sunbeam Nova biedt:

• een maximaal rendement  

van de installatie

• een solide ondersteuning 

van de zonnepanelen

• een optimale bescherming  

van de dakbedekking

Als u SUNBEAM in een vroeg stadium bij het ontwerp betrekt,

kunnen wij u ook figuurlijk alle ondersteuning bieden die u wenst. 

Sterk in ondersteuning

Meters maken?
project: KiesZon



Er komt incidenteel verkeer waardoor 
niet alleen de energieopbrengst opti-
maal is, maar ook de belasting van de 
zonnepanelen minimaal is.’
‘We hebben dus niet de intentie om 
hele snelwegen van zonnecellen van 
Wattway te voorzien’, vervolgt Van 
’t Zelfde. ‘De snelweg is de meest 
intensief gebruikte wegoppervlakte 
die Nederland kent. Dat zorgt dat de 
belasting op de zonnepanelen zeer 
zwaar zal zijn. Bovendien heb je te 
maken met geluidseisen. Waar de zon-
nepanelen op 50-kilometerwegen niet 
voor extra geluid zorgen, neemt dit bij 
een snelheid van 80 kilometer per uur 
toe met 1,2 decibel ten opzichte van 
dicht asfalt, maar dat is wel minder dan 
bij een klinkerverharding. Bovendien 
ontstaat er een ander frequentieprofi el. 
Niet voor niets ligt op alle Nederlandse 
snelwegen Zeer Open Asfaltbeton 
(ZOAB): het is veel stiller dan gewoon 
asfalt én het zorgt ervoor dat automo-
bilisten voldoende zicht hebben als 
het regent. Leg je op alle snelwegen 
zonnepanelen, dan zal ook het opspat-
tend water een niet te onderschatten 
probleem zijn. De grootste kansen voor 
zonnewegen liggen mijns inziens niet 
op de hoofdrijbanen van snelwegen, 
maar op de gemeentelijke wegen.’

Uv-straling
De behuizing, een lichtdoorlatende 
deklaag van kunsthars en polymeer, 
zorgt ervoor dat het zonnepanelenweg-
dek van Wattway extreem dun is. ‘Om-
dat het zo dun is gebleven, hoeven wij de 

N401 en A2 als proeftuin
Op de provinciale weg N401 bij Koc-
kengen voert BAM Infra samen met de 
provincie Utrecht een praktijktest uit. Op 
de hoofdrijbaan is op 1 rijstrook een zon-
nepanelenmat van Wattway aangebracht. 
Deze is geplaatst over een lengte van 20 
meter met een totale oppervlakte van 50 
vierkante meter. 

Op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht 
is een proefstrook van 25 vierkante me-
ter aangebracht. Het zonnewegdek ligt 
op de vluchtstrook langs de afrit naar het 
Shellstation bij Maarssen.

zonnepanelen alleen nog op het wegdek 
te plakken zonder te frezen’, aldus Van ’t 
Zelfde van BAM Infra. ‘Dat scheelt veel 
montagetijd en het asfalt blijft groten-
deels intact. We maken alleen een sleuf 
voor de benodigde kabels.’
De pilot moet niet alleen uitwijzen of 
de zonnepanelen intact blijven, maar 
ook of de aanbreng leidt tot minder 
onderhoud aan het asfalt. Van ’t Zelfde: 
‘Uv-straling is een belangrijke oorzaak 
van de degradatie van asfalt. Als je 
zonnepanelen aanbrengt op het asfalt 
valt er geen uv-straling meer op en slijt 
het minder snel. Ook de mogelijkheid 
om dankzij de gridaansluiting in de 
toekomst met de opgewekte energie 
de weg energieneutraal te verwarmen, 
zodat gladheidsbestrijding niet meer 
nodig is of kan worden beperkt, is 
logischerwijs interessant.’

Fabrieken
‘Hamvraag is of je zonnecellen qua 
techniek en veiligheid in het wegdek kunt 
integreren en of het ook nog eens vol-
doende oplevert’, vervolgt Van ’t Zelfde. 
‘Een van randvoorwaarden bij de aanleg 
van dit systeem is een hogere tempera-
tuur waardoor we het niet in de winter 
kunnen aanbrengen. De kwaliteit van 
de wegen is verder van groot belang. 
Vlakheid en de aanwezigheid van spoor-
vorming bepalen of het mogelijk is om 
zonnepanelen aan te brengen.’
Waar de integratie van zonnepanelen 
in een geluidsscherm volgens Van ’t 
Zelfde weliswaar uitdagingen met zich 
meebrengt – zoals auto’s die er tegen-
aan botsen of een voetbalsupporter die 
graffi  ti aanbrengt op de zonnepanelen 
– zijn dat in zijn ogen geen onoverkome-
lijke problemen. ‘Voor de toepassingen 
van zonne-energie in wegen zijn de 
vragen echter veel fundamenteler. Is het 
bijvoorbeeld wel de taak van Rijkswa-
terstaat om energie te produceren en 
wat moet er voorrang krijgen als de 
zonnepanelen defect gaan: het verkeer 
of de energieproductie?’
Realisme is volgens Van ’t Zelfde dan ook 
op zijn plaats. Hij ziet voor het komende 
decennium een belangrijke verantwoor-
delijkheid voor de wegbeheerders. ‘Zij 
kunnen de markt – en daarmee de tech-
nologie – stimuleren door jaarlijks een mi-
nimaal volume uit te vragen. Dit betekent 
dat er fabrieken gebouwd kunnen worden 
om deze zonne-energietoepassingen te 
produceren en ook machines ontwik-
keld kunnen worden om de producten 
automatisch op de wegen aan te bren-
gen. Een machine die per dag een halve 
kilometer zonnepanelen kan aanbrengen, 
zou de kostprijs substantieel verlagen.’
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Groei Holland Solar

Zonne-energie is niet meer weg te 
denken in de samenleving van nu en 
van de toekomst. Helpt u mee de 
sector onverminderd sterk te houden? 
Word dan nu lid van Holland Solar. 
Deze ondernemingen zijn in oktober 
lid geworden:

• 365 Energie
• Bosch & van Rijn
• Compleet Duurzaam 
• Eneco
• Fronius Nederland
• Groenleven
• Groenpand
• MB Zonnepanelen
• NV NUON Duurzame Energie
• RDO Support
• Solar Cleaners Nederland
• Solar Construct Nederland
• Solar Totaal Advies
• Solarfields
• SolarSteijns
• Swinkels Solar
• Techniq Energy
• Ventolines 
• Zonatlas Nederland 

Holland Solar groeit snel
De opvolger van de salderingsregeling, de SDE+, zonnewarmte en nog meer: 
er staat wat op het spel voor de zonne-energiesector. Holland Solar is actief 
op al deze onderwerpen. Niet voor niets groeit de brancheorganisatie van de 
zonne-energiesector dit jaar sterk: naar 151 leden die samen maar liefst 
15.000 werknemers tellen.
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Zonne-energie raakt ingeburgerd. Nu al 
heeft bijna 10 procent van de Nederlandse 
huishoudens zonnepanelen en er staan veel 
grote projecten op stapel. Veel mensen ma-
ken gebruik van de salderingsregeling. Een 
goedwerkende opvolger van het salderen 
wordt in Den Haag besproken met onder 
andere Holland Solar. Holland Solar zet in 
op een regeling die ervoor zorgt dat mensen 
zonnepanelen binnen 7 jaar terugverdie-
nen en dat de markt zich goed kan blijven 
ontwikkelen. De invoering ervan is uitge-
steld tot 2021. De komende maanden wordt 
duidelijk hoe de opvolger van de salderings-
regeling eruitziet. 

SDE+
Ook de regeling voor grote projecten, 
SDE+, wordt in Den Haag tegen het licht 
gehouden. Door meer projectkennis met het 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te 
delen en door aandringen van Holland Solar 
is er een meer realistisch basisbedrag voor 
de najaarsronde 2018 gekozen. Hierdoor 
konden meer initiatieven een aanvraag 
indienen in de najaarsronde. Holland Solar 
blijft in gesprek over een adequate SDE+ 
met voldoende mogelijkheden voor verschil-
lende typen projecten, zoals grote zonther-
mische projecten en zon-pv op water. 

Zonnewarmte: meeste energie 
per vierkante meter
Veel mensen zijn nu bekend met zonnepane-
len, maar minder bekend met zonnewarmte. 
Holland Solar zet zich in om daar iets aan te 
veranderen. De eerste stap daarin is een 
position paper, die Berenschot in opdracht 
van Holland Solar heeft geschreven. Deze 
toont aan dat zonnewarmte de meeste 
energie per vierkante meter levert,  extra 
CO2 bespaart en flexibel inzetbaar is door de 
opslagmogelijkheden en als bron van warm-
tepompen. Zonnewarmte is uitstekend toe-
pasbaar in huizen en voor warmtenetten. Ook 
de kosten zijn relatief laag, zeker wanneer dat 
wordt bekeken over het hele energiesysteem. 
In alle mogelijkheden die Berenschot heeft 
onderzocht, zijn bij de combinatie van zon-
newarmte met andere bronnen, de jaarlijkse 
kosten (afschrijvings-, financierings- en 
energiekosten) gelijk of lager dan in 
het scenario zonder zonnewarmte, terwijl er 
in elk van de scenario’s meer energie, dus 
meer CO2 bespaard wordt. 

Holland Solar vraagt actief aandacht voor 
een prominentere rol voor zonnewarmte 
in de energietransitie. Benieuwd? Op de 
website van Holland Solar kunt u de position 
paper vinden.

www.rexel.nl

MEEDENKEN OVER 
ZONNEPANELEN
AL VOORDAT DE EERSTE 
PAAL GESLAGEN IS
Rexel koppelt de kennis van producten en laatste innovaties op het gebied van 
zonne-energie aan de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van logistiek, 
regelgeving en kosteneffi  ciënt installeren. Meedenken over energie- en kostenbesparing 
in het vroegste stadium van een project zijn de aspecten die Rexel zijn vooraanstaande 
positie geven. Zo komt de werkwijze van Rexel overtuigend aan het licht.      

Raimond Looye, Sales Consultant Energy Solutions: 
“Van Rexel verwachten de klanten meer dan alleen kwaliteitsproducten. 
Ook een gedegen advies, op-en-top service én vroegtijdig constructief meedenken.”

Samen de toekomst bouwen

REX 16030 Adv zonnepanelen.indd   1 09-02-16   17:10



23-24 januari 2019
InterSolution
De vakbeurs InterSolution beleeft in 
2018 haar achtste editie. Flanders Expo. 
Vanaf  pagina 35 treft u in dit tijdschrift 
een uitgebreide beursspecial aan over het 
evenement. Ook dit jaar worden er in de 
conferentieruimte van de beurshal master-
classes verzorgd door de exposanten.
www.intersolution.be

30 januari 2019
Solar Business Day
De Solar Business Day is het jaarlijkse 
solar netwerk- en kennisevent – georga-
niseerd door Solar Solutions Int. – waar 
zonne-energieondernemers samenko-
men. Op deze dag presenteert Solar 
Solutions Int. tevens het Nationaal 
Solar Trendrapport 2019.
www.solarbusinessday.nl

6-7 maart 2019
SolarPower Summit
De Europese koepelorganisatie Solar 
Power Europe organiseert begin maart 
in Brussel voor de veertiende keer de 
SolarPower Summit. Dit evenement 
zoomt in op de ontwikkeling van de 
wereldwijde zonne-energiemarkt met 
diepgravende analyses.
www.solarpowereurope.org

12-14 maart 2019
Energy Storage Europe
Met 4.500 bezoekers en 170 exposan-
ten bereikte de zesde editie van Energy 
Storage Europe dit jaar een record. 
In 2018 vindt het evenement opnieuw 
plaats in Düsseldorf  en nemen diverse 
Nederlandse bedrijven deel.
www.energy-storage-online.com

19-21 maart 2019
Solar Solutions Int.
Solar Solutions Int. heeft de beurs bij 
de zevende editie uitgebreid naar 3 dagen. 
Solar Magazine is opnieuw hoofdmedia-
partner van de enige opzichzelfstaande 
Nederlandse zonne-energievakbeurs. 
Ook dit jaar vindt de beurs Duurzaam 
Verwarmd gelijktijdig plaats.
www.solarsolutions.nl 

13 juni 2019
The Solar Future NL
Solarplaza organiseert voor de elfde keer 
de Nederlandse editie van de internatio-
nale conferentiereeks ‘The Solar Future’. 
Bezoekers mogen voor deze editie een 
line-up verwachten met nieuwe, frisse 
sprekers omtrent de laatste marktontwik-
kelingen.
www.thesolarfuture.nl

SOLAR ACTIVITEITENKALENDER
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In het Zonnetje
6 uitgaven van Solar Magazine in 2019

In het kalenderjaar 2019 zal Solar Magazine opnieuw voor meerdere grote solar evenementen 
een redactionele special vervaardigen. Voor de vakbeurs Solar Solutions 2019 zal dit als hoofdmedia-
partner gebeuren in de editie van maart 2019, voor de Vakbeurs Energie 2019 in de editie van septem-
ber 2019 en voor de vakbeurs InterSolution 2020 in de editie van december 2019. Bovendien zal er in 
de vijfde editie – de reguliere editie van Solar Magazine verschijnt vanaf  2019 geen 4 maar 5 keer per ka-
lenderjaar – in mei 2019 extra aandacht besteed worden van de vakbeurs Intersolar Europe in München 
Bovendien. zal in december 2019 de Solar Magazine ‘Marktgids zonne-energie 2020’ verschijnen.

In het eerste nummer van het kalenderjaar vervaardigt Solar Magazine een geïntegreerde redactionele 
special over Solar Solutions 2019. Ditmaal breidt de grootste zonne-energievakbeurs van de Benelux uit 
naar 3 beursdagen. Ook het dit jaar geïntroduceerde evenement Duurzaam Verwarmd zal gelijktijdig in 
Expo Haarlemmermeer plaatsvinden. In de tweede editie van het kalenderjaar wordt er stilgestaan bij 
de grootste zonne-energievakbeurs van Europa: Intersolar Europe in München. Op het evement geven 
enkele tientallen Nederlandse en Vlaamse zonne-energiebedrijven acte de présence. 

In de derde editie van het kalenderjaar – in september 2018 – zal Solar Magazine een beursspecial 
vervaardigen over Vakbeurs Energie 2019, met uiteraard de focus op het zonne-energiegedeelte van de 
beurs. Het evenement is gericht op duurzame energieopwekking en energiebesparing. In de laatste editie 
van het kalenderjaar maakt Solar Magazine een redactionele special over de vakbeurs InterSolution 
2020. Deze vakbeurs in Flanders Expo te Gent beleeft in januari 2020 haar negende editie. De beurs 
trekt gemiddeld zo’n 4.500 bezoekers.

De redactie van presenteert in december 2019 bovendien de Marktgids zonne-energie 2020. Deze spe-
ciale uitgave  van het tijdschrift biedt een overzicht van de totale zonne-energiemarkt. Het is een handig 
hulpmiddel voor alle professionals die zich willen verdiepen in zonne-energie. De marktgids bedient de 
verschillende onderdelen van de zonne-energiewaardeketen door onderscheid te maken in marktsegmenten.

Ontvang een exclusieve hardcopy van het Nationaal Solar Trendrapport 2019 
én ontvang ‘Taming the Sun’, een gratis gesigneerde bestseller van expert
Varun Sivaram, een van de vele sprekers op dit event.

Bill Gates over Sivaram: ‘One of the best arguments I’ve read for why the U.S. 
should invest in an energy revolution!’

30 JANUARI 2019
SPANT! - BUSSUM SAVE 

THE
DATE!

info@solarsolutions.nl www.solarbusinessday.nl +31 (0) 72 572 979 4
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4BLUE
Importeur en groothandel zonnestroomsystemen
Geurdeland 17F, 6673 DR Andelst
T. +31 (0)24 204 20 90
E. info@4blue.nl | I. www.4blue.nl

ClickFit / FlatFix (Esdec BV)
Montagesystemen voor zonnepanelen
Londenstraat 16, 7418 EE Deventer
T. +31 5 (0)70 70 20 00
E. info@esdec.com / www.esdec.com

DMEGC Benelux
Productie van zonnecellen en -panelen
T. + 31 (0)15 369 31 31
E. erik@gmec.nl 
I. www.dmegc.nl

HANWHA Q CELLS GMBH
Fabrikant van zonnepanelen
Sonnenallee 17 – 21, 06766 Bitterfeld-Wolfen (D)
T. +49 (0)3494 66 99 
E. sales@q-cells.com | I. www.q-cells.nl 

Huawei FusionSolar Smart PV Solution
Distributeur omvormers Huawei
Maarssenbroeksedijk 33, 3542 DM Utrecht
T. +31 (0)348 769 059 / E. info@vamat.nl
I. www.vamat.nl 

Krannich
Importeur en groothandel PV materialen
Einsteinweg 51D, 3404 LJ IJsselstein
T. +31 (0)30 245 16 93 | E. info@nl.krannich-
solar.com | I. www.krannich-solar.com 

kWh People
Executive search, recruitment & interim professionals
Dokstraat 477, 6541 EZ Nijmegen
T. +31 (0)24-6635415 | E. info@
kwh-people.com | I. www.kwh-people.com

Libra Energy BV
Importeur en groothandel PV-producten
Molenwerf  30-32, 1911 DB Uitgeest
T. +31 (0)251 656 277
E. info@libra-energy.eu / I. www.libra-energy.eu

 

Natec
Groothandel in solar & led
De Weegschaal 2, 5215 MN ’s-Hertogenbosch
T. +31 (0)73 68 40 834 | E. info@natec.nl
I. www.natec.nl

Panther Energy Systems B.V.
Solar - Hybrid - Storage - Heating
T. +31 (0)575 21 44 33
E. verkoop@panther.solar 
I. www.panther.solar

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

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

SolarClarity BV
Importeur en groothandel PV materialen 
Hogeweyselaan 145, 1382 JK Weesp
T. + 31 (0)294 769 028 
E. sales@solarclarity.nl | I. www.solarclarity.nl

SOLARWATT
Fabrikant van zonnepanelen en thuisbatterijen
De Prinsenhof  1.05, 4004 LN Tiel 
T. +31 (0)344 767 002 | E. info.benelux@
solarwatt.com | I. www.solarwatt.nl 

Solar Tester
Kwaliteitscontrole pv-modules
Vonderstaat 33a, 6365CR Schinnen 
T. +31 (0)88 166 27 77 
E. info@solartester.nl | I. www.solartester.nl

VDH Solar BV
Groothandel van complete pv-systemen
Frankrijklaan 9, 2391 PX Hazerswoude-Dorp
T. +31 (0)172 235 990 / E. info@vdh-solar.nl
I. www.vdh-solar.nl

Zeversolar GmbH
Frank Versteeg
Luxemburger Str.59, 50674 Cologne (D)
T. +31 (0)6 380 74 698 | E. frank.versteeg@
zeversolar.net | I. www.zeversolar.com
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NIEUW: Enphase 
IQ 7 and IQ 7+ 
Micro omvormers

solar energy 
for you forever

De nieuwe 7e generatie krachtige smart grid-ready micro-omvormers van 
Enphase realiseren de hoogste systeemefficiëntie.
De Enphase IQ 7 en IQ 7+ micro - omvormers integreren naadloos met de 
Enphase Envoy-S® en de Enphase Enlighten® monitoring - en analysesoftware.

De IQ 7 en IQ 7+ micro-omvormers zetten een nieuwe standaard 
in betrouwbaarheid. High tech micro chips vervangen losse componenten 
en bewegende onderdelen, waardoor Enphase een toonaangevende pro-
ductgarantie van 20 jaar kan bieden. Beloond met de Dutch Solar Innovation 
Award voor het meest innovatieve product van 2018.

www.enphase.com/nl



solarclarity.nl

MAAK
DUURZAME
AMBITIES
WERKELIJKHEID

Inmiddels is de onderneming uitgegroeid naar een internationale koploper met activiteiten 

in diverse landen in Europa. Zo zijn wij o.a. actief in Nederland, België, Luxemburg, Ierland, 

Denemarken & Zweden.

Vanuit ons distributiecentrum nabij Amsterdam (Weesp) leveren wij producten t.b.v. de markt 

van zonne-energie, energieopslag en E-mobility aan professionele installatiebedrijven.

Bij Solarclarity geloven wij dat de transitie naar duurzame energie een urgente noodzaak 

is, en dat zonne-energie hierbij de gamechanger is die dit mogelijk maakt. Wij zijn dan ook 

voortdurend op zoek naar nieuwe technologieën en businessmodellen die de decentrale 

energiewereld van morgen dichterbij brengen.

Solarclarity is een van de grondleggers van 
de Nederlandse zonne-energie markt.


