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VVaann ddee rreeddaaccttiiee

Verontwaardiging alom na het schrappen van de
MEP. Dit nummer van PttP gaat hier
vanzelfsprekend op in. Inmiddels krijgen we weer
veel beloftes om de oren van de politieke partijen,
maar staan (en stonden) we er zeer sceptisch
tegenover. Pagina 23 brengt belangrijk nieuws voor
OK4 bezitters.

De redactie heeft u 24(!) pagina’s leesplezier te
bieden, resultaat van de nieuwsgaring tijdens een
hete julimaand en natte augustusmaand. Verder is er
gewerkt aan een verdere professionalisering van de
nieuwsbrief waardoor de leesbaarheid verbeterd is.
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Woedend
We hebben op dit moment een soort demissionair
kabinet dat doorgaat met regeren alsof er geen
burgers zijn waarvan ze de belangen moeten dienen.
Op 18 augustus werd vanuit het ministerie van
economische Zaken koeltjes meegedeeld dat alle
nieuwe aanvragers voor MEP subsidie het voortaan
op hun buik konden schrijven. Argument: we
verwachten dat in 2010 ons doel wordt bereikt: 9%
duurzaam opgewekte elektriciteit. Punt. Verdere
lijnen worden uitgezet door de jongens van de
Energietransitie, de Shell-baas voorop. Burgers
zitten niet in dat platform, laat staan kritische en
duurzame consumenten. Burgers moeten consu -
meren wat ze wordt voorgehouden en verder basta,
val dood. Over u en zonder u. Je wordt er misselijk
van.

Om deze maatregel van EZ zijn wij, en wij niet
alleen, buitengewoon kwaad. Het uiterst bescheiden
doel is namelijk nog lang niet bereikt! Op dit
moment is er maar 6% duurzame elektriciteits -
opwekking. Toch gaat de stekker er uit. Alsof er na
2010 niet méér elektriciteit duurzaam moet worden
opgewekt. De Europese Commissie, wakker geschud
door het Russische gaskraanincident van januari, de
uit de klauw lopende olieprijzen, de Iraanse
Ayatollah’s, nationalisaties in Venezuela en  pijplijn -
opblazers in Irak, heeft de doelstellingen verhoogd
naar 12% in 2010 en 20% in 2020. Hiervoor moet
dik geïnvesteerd worden. Ook bij ons. Investeerders
hebben een broertje dood aan een onzekere inves -
teringshorizon. Die wordt nu al voor de zoveelste
keer weggevaagd. Denk aan wind turbinebouwers,
boeren die biovergassings installaties willen bouwen,
warmtekrachtkoppleing in de tuinbouw en, hele maal
achteraan, de micro-warmtekrachtmensen. Vergeet
het maar weer even, jongens. 
Om dol van te worden. Hele branches gaan het land
uit: eerst de windturbineindustrie, toen de zonne-
energieindustrie, nu dus de hele duurzame
elektriciteits sector. > 2
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Als ik investeerder was verhuisde ik mijn kantoor
acuut naar Barcelona of Freiburg. Dáár zijn
regelingen van kracht die met visie zijn ontworpen,
daar is een stabiel langetermijnbeleid.  

Burgers zijn ook niet stom. Burgers willen best
investeren in zonnestroom. Geef ze een subsidie
zodat ze iets nuttigs terugkrijgen voor hun enorme
energiebelastingen. Natuurlijk investeert elke af -
zonder lijke burger maar heel weinig, maar er zijn
wel heel veel burgers. Bovendien vaart het midden-
en kleinbedrijf wel bij burgerbestedingen. Econo -
mische Zaken is blind. Hun doel wordt wellicht
bereikt, hoe bescheiden ook. Die 9 procent, tjonge
wat een prestatie.

Zonthermiesector groeit wereldwijd 
10 maal zo snel als de wereldeconomie

Wie zijn schouders ophaalt voor zonthermie en
denkt 'pff, zal me wat!" het volgende. De productie
van warm water wereldwijd in 2004 uit zonneboilers
scheelde 9,3 miljard liter olie-equivalent. Er stond in
dat jaar 98,4 GWt aan zonneboilers geïnstalleerd.
Warm water via de zon scheelde uitstoot van 25.4
miljoen ton CO2. De meeste zonneboilers per hoofd
van de bevolking vindt u in Cyprus, Israël,
Griekenland, Oostenrijk en Barbados. Ook in China,
en Australië vindt u veel zonthermische installaties.
Met name in China groeit de zonneboilermarkt
explosief. Qua productie is het land al nummer 1 ter
wereld. De productie nam in China in 2005 toe met
19%. In Europa groeit de markt jaarlijks met 13%.
Hekkensluiter in Europa: Nederland.......

En weer redden zonnepanelen ons land van
stroomuitval

Op 25 juli 2006 kondigde TenneT alarmfase 2 af, het
oude 'code rood'. Alarmfase 2 betekent dat er minder
dan 700 MW aan reservecapaciteit is op het open -
bare hoogspanningsnet dat binnen dertig minuten
kan worden opgeroepen. TenneT vroeg producenten
en marktpartijen om bij te springen.
Stroomprijzen op de internationale spotmarkt voor
stroom (de APX-beurs) schoten omhoog omdat ook
het buitenland hitte-problemen had. Alarmfase 2 is
een gevolg van de hoge buitentemperaturen waar -
door het oppervlaktewater te warm wordt. Centrales
zonder koeltorens krijgen hierdoor te maken met
beperkingen op het lozen van het koelwater. Gevolg
is dat de productie van die centrales beperkt wordt.
Ook is het koelwater zelf natuurlijk warmer waar -
door het lastiger is om het productieproces af te
koelen. En er moet nogal gekoeld worden omdat de
omzetefficiency van centrales 40% is, ofwel 60%
van de opgewekte warmte verdwijnt weer door de
schoorsteen of in het koelwater. Proost! 
Met zonnestroom heb je dit soort problemen niet,
want onze panelen zijn luchtgekoeld. Reden temeer
zou je zeggen om flink in zonnestroom te investeren
omdat juist zonnestroompanelen perfect presteren
onder 'code rood'- omstandigheden. Je bouwt dus
een buffer in voor hete zonnige tijden. Om dit
piekvermogen op hete zonnige dagen te genereren
heeft men in Californië het 'Million Solar Roofs'-
programma in het leven geroepen.

In een situatie van fase twee hoeven er nog maar één
of twee centrales uit te vallen of er ontstaat een
"aanzienlijke landelijke onbalans", zoals TenneT het
noemt. Ofwel: het licht gaat uit. Om chaos te voor -
komen heeft TenneT de bevoegdheid om onder -
steuning uit het buitenland te vragen en bij
producenten en marktpartijen productie-eenheden te
vorderen, voor zover beschikbaar. >3
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De Alarmfase-2-situatie hing al een tijdje in de lucht
door de aanhoudend hoge temperaturen. 

De regelgeving omtrent het lozen van koelwater is
weliswaar versoepeld sinds de code-roodsituatie in
2003 maar dat heeft de huidige alarmfase  niet
kunnen voorkomen. De temperatuur in de Rijn bij
binnenkomst in Nederland was opgelopen tot bijna
28°C. Daar komt in de omgeving van een centrale
nog zo'n 7°C bij als er koelwater wordt geloosd.
Gelukkig is alles weer eens goed afgelopen.

Toch geeft deze situatie te denken. In plaats van
miljarden uit te geven aan kerncentrales (u herkent
ze van ver, de koeltorens bij diverse Franse centrales
en die van de kerncentrale bij Doel) zou het verstan -
diger zijn om te investeren in zonnestroom-farms of
in zonnestroom bij particulieren en bedrijven. Nu
hebben we met z'n allen 54 MW bijgedragen op deze
zonnige dagen. Dat kan en moet veel en veel meer
worden. Leren ze het ooit, daar in Den Haag?

Deurwaarder op de stoep bij Stroomwerk
(bron: De Stentor)

Gisteren rapporteerde de regionale krant De Stentor
het volgende onder de kop 'Executieverkoop door
problemen Stroomwerk'. Het bedrijf Stroomwerk
Energy BV aan de Stationsweg in Colmschate
verkeert in problemen. Gistermiddag vond onder
leiding van gerechtsdeurwaarder Jansen de executie -
verkoop plaats van een groot aantal goederen, waar -
onder kabels, stellingen, archiefkasten en
groe pen kasten.

Directeur F. van Schoor wil geen toelichting geven
op de financiële problemen die ten grondslag liggen
aan de executieverkoop. Ook bij het kantoor van de
gerechtsdeurwaarder onthoudt men zich van com -
mentaar. 

Beide partijen zeggen wel dat een faillissement niet
aan de orde is. Er zou sprake kunnen zijn van een
‘dispuut’ (twist met een relatie) of gebrek aan
liquiditeit, aldus een zegsman van de deurwaarder.

Van enige activiteit, verband houdend met de
executieverkoop, was gistermiddag aan de
buitenzijde van het gebouw niets waarneembaar.

Stroomwerk is een elektrotechnisch
installatiebedrijf: panelenbouw, verkoop en montage
van zonne- en windenergie-installaties. Twee jaar
geleden klapte de markt voor zonnepanelen in ons
land volledig in elkaar. Minister Brinkhorst schafte
de subsidies af, met als gevolg een sterk dalende
verkoop aan particulieren. In korte tijd zag
Stroomwerk Energy BV het aantal particuliere
klanten fors afnemen. Via het nieuwe dochterbedrijf
SolarAcces richtte het zich vanaf dat moment op de
Duitse markt waar nog wel sprake was van een
goede afzet.

Onduidelijk is of de problemen waarmee het bedrijf
nu worstelt, te maken hebben met de ineengestorte
zonne-energiemarkt. Stroomwerk is een kleine kwart
eeuw geleden opgericht en is gevestigd in een
voormalige zuivelfabriek, pal aan de spoorlijn aan de
Stationsweg in Colmschate.
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Open brief aan het Kabinet

Leiden, 21 augustus 2006

Dames en heren,

Het Ministerie van Economische Zaken kondigde
vrijdag 18 augustus jongstleden aan dat per direct
alle nieuwe aanvragen voor subsidie in het kader van
de Wet Milieukwaliteit elektriciteitsproductie (MEP)
niet meer worden gehonoreerd, met als argument de
verwachting dat de Europese doelstelling 9%
duurzame energie in 2010 wordt gehaald.

De Zonnestroom Producenten Vereniging en de
Werkgroep Zonne-energie Fryslân spreekt hierbij
haar bijzondere verontwaardiging uit over deze
abrupte maatregel. Ze komt als een donderslag bij
heldere hemel waarbij geen enkele organisatie of
instelling is geconsulteerd, geen waarschuwing is
gegeven aan individuen, bedrijven of organisaties
die op het punt stonden MEP-subsidie aan te vragen,
niemand, niks. Dit vinden wij een voorbeeld van
buitengewoon onzorgvuldig bestuur. Onacceptabel.

Bovendien vinden wij dat het onderbreken van
investeren in duurzame energieopwekking  met als
argument de verwachting “negen procent duurzaam
in 2010” een buitengewoon gemankeerd, zwak,
visieloos en inmiddels door de ontwikkelingen
compleet achterhaald argument. De Europese Unie is
bezig haar Directive on the Promotion of Electricity
produced from Renewable Energy Sources
(“Renewables Directive”) uit 2001 onder druk van
de omstandigheden (volatiele energieprijzen, ener -
gie   afhankelijkheid, kwetsbaarheid gasvoorziening,
klimaat, Kyoto) bij te stellen naar 12% in 2010.
Tevens wil de Europese Commissie dat de leden van
de Unie doorgaan met investeren tot 20% duurzame
energie in 2020 (Road Map on Renewables). In zo’n
klimaat gooit onze regering zonder aarzeling de
handdoek in de ring. Wij voldoen straks bij lange na

niet aan onze Europese verplichtingen en door nú
investeerders af te schrikken wordt het straks (nog)
moeilijker om een inhaalslag te maken.

Wij vinden dat de regering een buitengewoon
kortzichtige manoeuvre uithaalt. Helaas is de truc al
eerder uitgehaald: in 2003 werd alle centrale
subsidie van het ministerie VROM voor burgers die
investeerden in energiebesparing en duurzame
energie achter de meter stopgezet met als gevolg een
investeringsstop, het verdwijnen van een hele
innovatieve bedrijfstak in het midden- en
kleinbedrijf, en het niet halen van diverse doelen. Zo
zijn de broodnodige 100.000 zonneboilers op
particuliere daken (doelstelling voor 2000!) nooit
gehaald. Nu zitten de consumenten met de gebakken
peren: én hoge gas- elektra- en stadswarmteprijzen,
én geen subsidies om er wat aan te doen, én
energiebelasting die niet wordt gebruikt waarvoor ze
in het leven is geroepen. Door de Raad voor RMNO
is ernstige kritiek op het gevoerde zwabberbeleid
geleverd (de nota ‘Zonneklaar’ uit 2005).

Nu dreigt een langdurige investeringsstop in duur -
zame energie in Nederland door instellingen, het
midden- en kleinbedrijf  en burgers. Investeren doe
je als er een stabiele investeringshorizon bestaat, met
betrouwbare partners. Ten tweede male heeft onze
regering gemeend met een bliksemactie deze inves -
teringshorizon volledig weg nemen en geen spoor
over laten van stabiliteit in haar beleid. De MEP-
regeling is in haar prille bestaan nu voor de derde
keer overhoop gehaald. Wij vinden een onbetrouw -
bare overheid een onmogelijke partner. Wij eisen
van onze regering per vandaag de maat regel
ongedaan te maken, en in plaats daarvan een goed,
stabiel en op EU- beleid gestoeld lange-termijn
beleid te ontwikkelen inzake duurzame energie.
Centraal in dit beleid moet zijn een eerlijke, dege -
lijke terugleververgoeding voor duurzame, decen -
traal opgewekte elektriciteit, langs dezelfde lijnen
zoals in verschillende Europese landen het geval is.
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Miljoen zonnedaken in Californië

Op 22 augustus tekende gouverneur Arnold Schwar -
ze negger (“Conan the Barbarian” “Terminator-
Arnie”) de door senator Kevin Murray voorgestelde
wet SB-1, het zogenaamde ‘Californische miljoen
zonnedakenprogramma’. De wet is nu officieel in
werking getreden.
Al vanaf 1 januari van dit jaar bestond er een
zonnedak-initiatief in Californië, maar nu is er een
wet die de hele staat en alle energiebedrijven omvat.
Bij elkaar staat er 3 GWp  (gigawattpiek!) aan
netgekoppelde zonnestroompanelen op het
programma in de komende 12 jaar. Dat betekent dat
er per jaar 250 MWp gaat worden geplaatst. Ter
vergelijking: het totale Nederlandse netgekoppelde
zonnestroomvermogen is 54 MWp. Teruglevering
wordt in de wet beter verankerd dan nu al het geval
is. Aangezien Californië een voortrekkersrol heeft op
het gebied van milieumaatregelen, ligt het in de
verwachting dat andere Amerikaanse staten gaan
volgen. Zon genoeg in Arizona, Nevada, New
Mexico, Texas en Florida. Door deze wet krijgt
zonnestroom een enorme impuls. Rekent u maar op
een gigantische uitbreiding van de zonnepaneel-
industrie en, laten we hopen, ook op dalende prijzen.

Proef(ball)onnetje Pieter van Geel

Weet u nog? In juni liet de heer Van Geel
(staatssecretaris Milieu, VROM) zich tijdens een
interview op Wereldmilieudag ontvallen dat hij het
leuk zou vinden om een 'duurzame
energiecadeaubon' te introduceren, als neefje van de
boekenbon, bioscoopbon en horecabon. Met de bon
zou de ontvanger energiezuinige producten kunnen
kopen zoals spaarlampen en tochtstrippen.

Een ander voorbeeld is een zogenoemde standby-
killer. Met dit apparaat kan het energieverbruik van
bijvoorbeeld een televisie die op standby staat
"dramatisch" worden verminderd, aldus de CDA-
bewindsman. 1x drukken en alles is uit !

Overigens is een TV Standby Killer te koop bij o.a.
www.spaarwatt.nl: Artikelnummer: 23100,
adviesprijs € 19,95. Heeft u er al een? Alleen
systematisch de stekker er uit trekken is goedkoper.

Autovrije zondag

Op zondag 17 september 2006 wordt de landelijke
autovrije dag georganiseerd. Tal van gemeenten
sluiten op die dag straten en gebieden af voor
autoverkeer. Zo merkt je pas écht hoe prettig het is
in een stad zonder auto's en mét schone lucht. Het
afgelopen jaar deden onder meer Amsterdam,
Eindhoven en Arnhem mee. We hebben ook dit jaar
gemeenten opgeroepen om ook de straten voor één
dag terug te geven aan voetgangers en fietsers.
Milieudefensie wil bovendien dat het niet bij deze
ene dag blijft, maar vraagt gemeenten ook perma -
nent het autoverkeer in binnensteden en woonwijken
terug te dringen. Hierdoor wordt het daar prettiger
en veiliger en knapt de luchtkwaliteit een stuk op.

Wat kan ik zelf doen?
Bewoners(groepen) kunnen bij de gemeente een
vergunning aanvragen om hun wijk of het
stadscentrum af te laten sluiten voor autoverkeer. Je
kunt daar vervolgens activiteiten organiseren, zoals
kinderspelen, barbecues of een braderie. Maar je
kunt de straten ook gewoon leeg laten, zodat je
volop kunt genieten van de rust en de ruimte. 
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Belgisch windpark op zee

De bedrijven Electrawinds,Depret/ Artes-groep,
Aspiravi en WE-Power willen op de Bank Zonder
Naam onder de naam Eldepasco 36 turbines van 6
MegaWatt en één transformator plaatsen. Het
windturbinepark zal circa 735 GigaWatt-uren stroom
per jaar produceren. Dat is circa 1 procent van de
Belgische energieproductie.
Het nieuwe windturbinepark moet volgens
Verwilghen helpen om tegen 2010 meer dan zes
procent van de elektriciteitsproductie te halen uit
hernieuwbare energie.
De (zand)Bank Zonder Naam ligt op 38 kilometer
voor de Oostkust. De windturbines zullen niet te
zien zijn van op land. De zone die Eldepasco kreeg
toegewezen, ligt volgens minister Verwilghen
immers verder dan het reeds vergunde
windturbinepark op de Thorntonbank. Die ligt op
circa 27 kilometer voor de Scheldemonding.

De leverancier voor de molens voor het Eldepasco-
project is nog niet geselecteerd. De investeerders
willen molens plaatsen met het hoogste mogelijk
vermogen. Momenteel denken ze aan 6 MegaWatt.
De turbines zullen op 100 meter boven de zeespiegel
draaien. Hun wieken zullen een doorsnede hebben
van 125 meter.
De investeringskosten van het project worden op
vijfhonderd miljoen euro geraamd. De eerste
windturbines moeten in 2009 stroom leveren.

Ecostream gaat globaal
(bron: Ecostream)

Ecostream Spain heeft van Globasol, een grote
Spaanse investeerder in duurzame energie een
contract los weten te peuteren voor een grote PV
installatie bij Albujón (in de buurt van Murcia, in het
zuiden van Spanje). Het wordt een turnkey-systeem
met een totale capaciteit van 14 MW.

Ecostream ontwerpt en bouwt de installatie. De
constructie van het (voorlopig, maar wat heet in deze
markt voorlopig?) grootste zonne-energie park ter
wereld begint in september van dit jaar. Het park en
zal in het tweede kwartaal van 2007 volledig
operationeel zijn. Dit project is overigens de eerste
fase van een totale capaciteit van 60 MW die voor de
provincie Murcia staat gepland.

Het ambitieuze project in de regio  - omvat 140
zonne-installaties die elk 100 kW zullen genereren.
Elk systeem bestaat uit 83.000 zonnemodules van de
Chinese kwaliteitsleveranciers YingliSolar en
TopSolar.

Globasol is in 2005 opgezet door een groep
investeerders onder leiding van de familie Hidalgo -
eigenaren van Globalia Corporación Empresarial
(www.globalia.com). Hun belangrijkste doel is het
promoten van duurzame ontwikkeling in Spanje en
hernieuwbare energie in het bijzonder. Globasol
bouwt faciliteiten volgens de hoogste
kwaliteitseisen, trekt particulier kapitaal aan en
stimuleert daarmee de economie van de regio's
waarin ze actief is.

Het 14 MW park is het tweede grote project voor
Ecostream in Spanje. In maart 2007 zal een 9 MW
project worden gerealiseerd in de regio's Sevilla,
Badajoz en Ciudad Real.
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Zonnehuizen in Maleisië  
In Maleisie worden dit jaar vier huizen gebouwd
voorzien van zonnepanelen om voor de
stroomvoorziening te zorgen. Volgend jaar worden
er nog eens 15 meer gebouwd. Het is de bedoeling
dat de huizen normaal worden bewoond door
gezinnen. Het zijn dus geen research-huizen of
demonstratieprojecten................

Drie huizen zullen 5400 Wp op het dak hebben,
terwijl het vierde huis zal worden uitgerust met 4300
Wp. De panelen vormen in feite het dak (BIPV,
building integrated PV). Er komt een teruglever -
regeling omdat men verwacht dat de daken meer
stroom zullen produceren dan de bewoners zullen
consumeren. Dit komt mede door de meer-dan-
normale isolatie (dikke muren van luchtige bouw -
blokken) zodat de stroombehoefte voor de
air   con  ditioning laag blijft. Een aardigheid van de
huizen is verder het scheiden van afvalwater en
hemelwater.

Duurzaamheid en de komende verkiezingen bij
D’66

Binnenkort zijn er weer verkiezingen. Slechts een
handjevol partijen hebben een uitgesproken mening
over duurzame energie. D’66 zegt zo’n partij te zijn
(over geloofwaardigheid schrijven we hier niet;
red.).

De nota Wat Nodig is’ is het duurzame
voornemensparadijs van D’66 (auteur: Boris van der
Ham, Tweede Kamer). Ze is geschreven nota bene
toen partijlid Brinkhorst nog minister van EZ was.
De nota is dik en secuur, behandelt de hele
energiesector, en een politicus kan er fijn alle kanten
mee op.Duidelijk is dat D66 zich bewust is van de
ecologische, sociale en economische gevolgen van
het huidige energiegebruik. 

We geven hier alleen de essentie van de nota op de
punten zonne-energie, waterstof  en over
kernenergie.

ZZoonnnnee--eenneerrggiiee
Er is geen energiebron op aarde met zo’n grote
potentie als zonne-energie. De aarde ontvangt meer
energie van de zon per uur dan de mensheid in één
jaar kan opmaken. Zonne-energie is een sterke
groeimarkt; de afgelopen 20 jaar is de sector met
gemiddeld 25% gegroeid. Europa en Nederland
lopen achter in de technologische ontwikkeling en
toepassing van zonne-energie. Dit moet veranderen.

TTeerruugglleevveerrggaarraannttiiee vvoooorr zzoonnnnee--eenneerrggiiee.. 
D66 wil in de volgende kabinetsperiode de invoering
van een vorm van teruglevergarantie voor zonne-
energie, vergelijkbaar met de systemen in Duitsland
en Spanje. D66 wil een honderduizend-daken
programma voor PV zonne-energie in Nederland te
starten bij overheidsgebouwen en de semi-publieke
sector. 

CCoonncceennttrraattiinngg SSoollaarr PPoowweerr ((CCSSPP)).. 
Zonthermische Krachtcentrales hebben een zeer
grote potentie voor stroomopwekking, en ook kan
men met deze technologie zeewater in drinkwater
omzetten. Toepassing van CSP leent zich uitstekend
voor een gezamenlijke Europese aanpak.
Grootschalige toepassing in landen als Spanje en
Italië is in Europees verband mogelijk. Ook kan
worden samengewerkt met Turkije en landen in
Noord-Afrika. Het Clean Development Mechanism
van het Kyoto protocol zou bevorderlijk moeten zijn
voor CSP investeringen in Noord-Afrika.
Nederlandse investeerders en bedrijven kunnen
hierin een voortrekkersrol spelen. 

> 8



Power to the people

www.zonnestroomproducenten.nl
Nieuwsbrief – jaargang 3, nummer 4 (september 2006) 8

WWaatteerrssttooff iiss eeeenn eenneerrggiieeddrraaggeerr.. 
Veel problemen die samenhangen met bijvoorbeeld
wind en zonne-energie kunnen worden ondervangen
door deze bronnen te koppelen aan de opwekking
van waterstof. Waterstof kan dienen als
noodzakelijke buffer, als batterij, die andere vormen
van duurzame energie kan complementeren: pieken
van productie van wind en zon kan worden
opgeslagen in waterstof. Ook is waterstof ideaal als
brandstof voor transportvoertuigen omdat er geen
vervuilende uitstoot bij vrijkomt. 

KKeerrnneenneerrggiiee.. 
Binnen Europa komt 36% van de energie uit
atoomsplitsing. In Nederland wordt ongeveer 3%
van de elektriciteit opgewekt door Borssele maar
wordt er 11% uit Frankrijk geïmporteerd.
Kernenergie heeft een aantal grote voordelen. Ze
veroorzaakt nauwelijks CO2-uitstoot. Als morgen
alle kerncentrales zouden worden gesloten en
vervangen door de huidige mix van energieproductie
levert dat een jaarlijkse extra CO2-uitstoot op van
600 miljoen ton. Kernenergie is daarentegen een
uitputbare energiebron, net zoals olie, gas en kolen.
Opwerking van oud nucleair materiaal zou deze
termijn nog verder kunnen verlengen. 
Per kWh is kernenergie goedkoper (2,4 €ct/kWh)
dan een gasgestookte centrale (3,2 €ct/kWh) en een
kolengestookte centrale (2,8 €ct/kWh). De bouw van
een kerncentrale is daarentegen zeer duur. Ook zijn
verzekeringskosten en de kosten van eindopberging
van kernafval op dit moment niet meegenomen in de
prijs van de meeste kerncentrales. Als die bedragen
worden berekend in de prijs steekt kernenergie
minder gunstig af. 
Belangrijkste twistpunt bij kernenergie blijft het
nucleair afval.  De wetenschap is nog steeds op zoek
naar een definitieve oplossing. In veel andere landen
wordt gezocht naar ondergrondse opslag. Er wordt
gezocht naar locaties die geologisch stabiel zijn,
zodat het afval voor vele duizenden jaren goed ligt
opgeborgen. Het kernafval dat momenteel door de

Nederlandse centrale in Borssele wordt
geproduceerd wordt in glas gesmolten en bij de
COVRA in Nieuwdorp voor 100 jaar boven de grond
opgeslagen. Bij de opslag van kernafval wordt er
veelal een beroep gedaan op financiën van de
overheid. 

NNiieeuuwwee kkeerrnneenneerrggiiee hheeeefftt ggeeeenn pprriioorriitteeiitt.. 
D66 wil geen politisering van het kernenergiedebat,
waardoor vooral kernenergie het brandpunt van
energiedebat wordt, in plaats van de echte
hernieuwbare energiebronnen. Met de huidige stand
van techniek rond het kernafval heeft kernenergie
niet de voorkeur.
Aangezien zowel kernenergie als hernieuwbare
energie investeringsrisico’s hebben, kiest D66 er
voor om voorrang te geven aan het bevorderen van
energiebesparing, duurzame energie en CO2-opslag.
Nieuwe initiatieven voor kern¬centrales, bij de
huidige stand van de technologie, zullen volledig
door de sector zelf moeten worden gedragen en geen
directe of indirecte ondersteuning krijgen.
Kerncentrales moeten wettelijk worden gestimuleerd
om kernafval op te werken zodat er per saldo minder
kernafval ontstaat. D66 ziet het kernafval als de
grootste obstakel bij kernenergie en steunt
onderzoek naar het oplossen van dit probleem. 

BBeessttaaaannddee kkeerrnncceennttrraalleess eevveennttuueeeell llaatteerr sslluuiitteenn..
Bestaande centrales kunnen een rol spelen in het
overbruggen van de tijd naar een duurzame
energiehuishouding. D66 was en is daarom
voorstander van het eventueel later sluiten van
kerncentrales, als hieraan investeringen gekoppeld
zijn in hernieuwbare energie. Alle landen van de
Europese Unie zouden het voorbeeld van de
voormalige Duitse Rood/Groene-coalitie en
Nederland kunnen volgen. Bestaande kerncentrales
en mogelijk nieuwe kerncentrales moeten in ieder
geval hun afval bovengronds en onverglaasd opslaan
zodat bij toekomstig voortschrijdende technologie
het afval alsnog versneld kan worden afgebroken.
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(Nul-)energie reclamebak Gulpener Bier

Op 21 juni 2006, het begin van de zomer, zijn in de
12 provincies van ons land (nul-) energie licht -
bakken onthuld en in gebruik genomen. De bakken
zijn ontwikkeld door Ecoview in samenwerking met
de Gulpener Bierbrouwerij. De bestaande verlichting
in de bak is vervangen door high power LED's welke
met een speciale installatie worden aangestuurd.
Hierdoor is het energieverbruik met ca. 30% ge -
daald. Verder is de lichtbak voorzien van 2 zonne -
panelen van elk 30 Wp en met een speciaal
ont wik kelde net-inverter. De op maat gemaakte
zonnepanelen zijn in de vorm van een dak op de
lichtbak geplaatst. 

Overdag wordt de opgewekte zonnestroom aan het
elektriciteitsnet geleverd, s'avonds als de LED-
verlichting brandt wordt de benodigde energie weer
uit het electriciteitsnet gehaald. Het openbare
elektriciteitsnet wordt op deze wijze als buffer
gebruikt. Afhankelijk van de locatie waar de lichtbak
is opgehangen komt de opgewekte zonne-energie
overeen met het verbruik van de LED-verlichting.
De LED-verlichting heeft een levensduur van 10-12
jaar bij een brandduur van 12 uur per dag. Hierdoor
is het onderhoud nihil.

Stroomwerk schuift voor zich uit

Deze brief kreeg een van onze leden die zijn
zonnestroomsysteem met OK4E omvormers door
Stroomwerk had laten leveren.

Beste zonnestroomproducent,

Hartelijk dank voor het invullen van het
rapportageformulier van Stroomwerk/Vereniging
Zonnestroom betreft het aantal kapotte OK-4
omvormers van uw zonnestroomsysteem. Dit heeft
ons nieuwe inzichten gegeven in het
uitvalspercentage van dit type omvormer.
Wij willen u even op de hoogte brengen van de
status van de problematiek rondom de defecte OK-4
omvormers. Onder andere de informatie over het
uitvalspercentage geeft aanleiding om wederom met
producent NKF/Draka (en Shell) om de tafel te gaan
zitten om te kijken wat de mogelijkheden zijn om tot
een collectieve oplossing voor alle gedupeerden
en/of klanten te komen. Omdat dit gehele proces
inmiddels via juristen loopt, neemt het helaas
bijzonder veel tijd in beslag.
Wij hopen dat er eind september 2006 meer te
melden is over de voortgang. Wij streven er nog
steeds naar om alle gemelde defecte omvormers
(kosteloos) te laten vervangen zodra er een oplossing
met de betrokken (eind)verantwoordelijke
producenten gevonden is.Totdat er een collectieve
oplossing met de beide (eind)verantwoordelijke
producenten tot stand is gekomen, danwel een
rechter hierover uitspraak heeft gedaan kunnen wij u
slechts uw geduld vragen in deze zaak. 
Wij begrijpen echt heel goed hoe onbevredigend dat
is tijdens een mooie zomer als deze.

Hopende op uw begrip, met zonnige groet,
Vereniging Zonnestroom Nederland

(belangenvertegenwoordiger Stroomwerk Energy BV)
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Warme zomer zorgt voor 
hogere energie rekening

Het Algemeen Dagblad rapporteerde op 24 juli 2006
het volgende:
Volgens TenneT, de beheerder van het Nederlands
hoogspanningsnet, ligt het stroomverbruik tien
procent hoger dan normaal in deze tijd van het jaar.
Dat komt vooral door airco’s, ventilatoren en
koelkasten die harder draaien.

Consumentenplatform United Consumers rekent
voor dat een gemiddeld huishouden door de hitte
zo’n tien euro extra kwijt is aan stroom. ,,Maar het is
lastig om van een gemiddelde te spreken. Grote
gezinnen, die veel koelapparaten in huis hebben, zijn
wel meer dan twintig euro kwijt. Een ander heeft
misschien geen airco of ventilator en is daardoor
nauwelijks duurder uit,’’ vertelt directeur Paul van
Selms. ,,Een tientje extra lijkt niet zoveel, maar
vanwege de koude winter valt de gasnota ook al
honderd euro hoger uit.’’

Een woordvoerder van energiebedrijf Essent wil om
die reden (‘dit verschilt per individu’) geen
uitspraken doen over de gevolgen voor de nota. Wel
wijst hij erop dat met name de populaire airco een
energieslurper is.

Berekeningen van consumentenorganisatie Milieu
Centraal tonen zijn gelijk aan. Een grote airco kost
140 euro per jaar. Aan de zuinigste airco is de
consument 80 euro kwijt. Ook het inschakelen van
een oude koelkast of vriezer kost veel geld: 54 tot
120 euro. Een nieuwe koelkast met A++ label kost
daarentegen 16 tot 36 euro per jaar .

Stonden die windturbines er maar

Nederlanders zijn  wel heel erg kort van memorie.
Let op: in september 2005 schreef het gerenom -
meerde Financiële Dagblad het volgende. Let hierbij
op de olieprijs. Die stond in augustus 2006 dus op 75
dollar per vat. 

Windenergie is voorlopig onrendabel - CPB pleit
voor gefaseerde aanpak
Amsterdam - Snel investeren in windenergieparken
op zee is maatschappelijk niet rendabel. Alleen bij
een gefaseerde aanpak kunnen de kosten en baten
van windenergie enigszins in balans worden
gebracht. Dat schrijven het CPB en het Energie
Onderzoek Centrum Nederland in een gisteren
gepubliceerde studie naar de kosten en baten van
windenergieparken op zee. De studie is verricht op
verzoek van minister van Economische Zaken
Brinkhorst naar aanleiding van een motie vorig jaar
van de Tweede Kamer

Olieprijs
Om de kosten van windenergie tegen de baten te
laten opwegen is een olieprijs nodig van $ 60 tot $
70 per vat. In een gunstiger mix met andere
duurzame elektriciteitsbronnen zou de 'break-
evenprijs' tussen de $ 45 en  $ 48 liggen. 
Het CPB gaat uit van een olieprijs van 
gemiddeld $ 25 tot $ 35.

PHOTO BYANDERS BOCKGÅRD
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EPC van 0,2 haalbaar en betaalbaar

Energiebesparende én betaalbare woningen voor
starters. Het kan. In Zwaagwesteinde staat het
bewijs. In het jaar 2005 ontwikkelde en bouwde
Seinen Projectontwikkeling uit Leeuwarden in
Zwaagwesteinde 24 duurzame starterswoningen met
een EPC van 0,2. Deze energieprestatie danken de
woningen aan goed geïsoleerde daken, wanden,
vloeren, zonnepanelen en een eigen warmtepomp.
‘Door te kijken naar ontwerp, maatregelen en
financiering bleek dat zelfs in starterswoningen
duurzame maat regelen haalbaar zijn,’ aldus Jan
Nieuwveld, project ontwikkelaar bij Seinen.

SSppeecciiaallee hhyyppootthheeeekk
De 24 twee-onder-een-kap-woningen, waar negentig
gegadigden voor waren, zijn inmiddels verkocht
voor het relatief lage bedrag van 150.000 euro per
stuk inclusief grond. Dit is exclusief de energie -
maatregelen (30.000 euro). Hiervoor kon een
speciale hypotheek worden afgesloten. Deze is
gekoppeld aan de energiemaatregelen. ‘Bijzonder is
dat wij erin zijn geslaagd om de bijzondere inves -
teringen buiten het woonquotum te houden waardoor
de woningen aantrekkelijk werden voor starters.’ Het
woonquotum is een percentage van het inkomen dat
de klant maximaal mag betalen voor rente en
aflossing. De bank stelt dit vast.

HHooggee iissoollaattiieewwaaaarrddee
De woningen hebben allemaal een warmtepomp.
Een systeem waarmee koude en warme lucht in de
grond in een reservoir wordt opgeslagen. In de
winter wordt de warmte uit de grond voor
verwarming in de huizen gepompt en in de zomer
wordt de koude lucht gebruikt voor verkoeling van
de huizen. Bovendien hebben alle panden achttien
zonnepanelen. ‘Met deze energiebezuinigingsmaat -
regelen besparen de kopers gemiddeld 650 euro per
jaar op hun energierekening,’ aldus Nieuwveld.

EEffffeecctt
Het effect van dit project is zeer waarschijnlijk dat
duurzame
energiemaatregelen veel eerder kunnen worden
toegepast en dat ook
projectontwikkelaars gemakkelijker duurzame
energiemaatregelen kunnen
nemen. Nieuwveld: ‘We hebben in elk geval laten
zien dat energiezuinige
maatregelen niet kostenverhogend hoeven te zijn.’

Dunne-film CIGS-cellen steeds efficienter

CIGS (copper indium gallium selenide) zijn dunne-
film PV-composieten met meerdere lagen (multi-
layered thin-film) composites. Terwijl normale
polysiliciumcellen p-n type cellen zijn, zijn CIGS
cellen het best te karakteriseren als complexe
heterojunction cellen. Er kan steeds meer omzet -
rendement uit dit soort cellen worden geperst. In
december 2005 wist men in het laboratorium een
recordopbengst te halen van 19.5%. Door lenzen
toe te passen hoopt men omzetrendementen te
kunnen halen tegen de 30%. Flexibele CIGS cellen
op een polyamide substraat haalden in 2006 een
omzetrendement van  14.1%.

Toepassing van Indium vergroot de bandgap van de
CIGS layer. Gallium wordt toegevoegd ter
vervanging van het kostbare Indium. Selenium
maakt de lagen uniformer en verbetert de
elektronische eigenschappen en hiermee het
omzetrendement.
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Energiekeuring voor woningen komt eraan
(bron: Energeia)

Minister Dekker (vROM) wil de EU-richtlijn ener -
gie prestatie voor gebouwen (EPBD) per 1 januari
2007 invoeren (had van de EU al op 1 januari 2006
moeten gebeuren). Hiermee wordt het overleggen
van een 'energielabel' bij een huizentransactie
verplicht. Het energielabel geeft inzicht in de
energieprestatie van de woning of het gebouw.

Het energielabel wordt verplicht voor huur woning -
en, woningen in particulier bezit en nutsgebouwen,
en blijft tien jaar geldig. Pas wanneer het huis wordt
verkocht of verhuurd, moet het label worden over -
legd. Het voorstel is dat huizen straks worden inge -
deeld in de categorieën A tot en met G, waarbij een
A-woning zeer efficiënt is en bijvoorbeeld een D-
woning een gemiddeld energieverbruik heeft.

Alleen gecertificeerde energieprestatie-adviseurs
mogen het label verstrekken. Zij inspecteren het
gebouw, voeren de gegevens in een softwarepro -
gramma dat de energieprestatie van het gebouw
berekent, en de computer heeft altijd gelijk. Op basis
van de uitkomst wordt een certificaat en een energie-
advies verstrekt.

Aan zo'n EPA, waarbij een adviseur speciaal naar
een woning toe moet komen, hangt een prijskaartje,
zeg tussen EUR 100 en 200. Maar het kan goed -
koper met het gebruik van slimmere software.
Wellicht kan de prijs van zo'n individuele inspectie
worden teruggebracht tot EUR 75 à 100.

Het is bovendien waarschijnlijk dat na 2006 hele
wijken of woonblokken tegelijkertijd worden
voorzien van een Energie Prestatie Advies (EPA).
Dat drukt de kosten van zo'n advies met bijbehorend
certificaat voor gebouwen aanzienlijk. Gemeenten
kunnen het voortouw nemen en een platform
oprichten voor inwoners die een EPA wensen.

Is een EPA een eenmalige investering? Wat te doen
als er in de loop der jaren het een en ander wordt
gewijzigd aan een huis, verandert dan ook het
advies?  Wat bijvoorbeeld als er een nieuwe HR-
ketel wordt geïnstalleerd, of een micro-WKK? Het is
nog niet duidelijk wat precies de regels worden. Bij
extra isolatie kunnen de gewijzigde gegevens in het
rekenmodel worden ingevoerd, om voor de nieuwe
bewoner aan te geven wat het effect daarvan is. Een
adviseur hoeft dan niet langs te komen.

Er zullen altijd woningbezitters zijn die buiten de
boot vallen, bijvoorbeeld doordat zij in een passieve
gemeente wonen of in een villa. Volgens Blaauw
kunnen zij ervoor kiezen om een EPA "voor een paar
tientjes te laten meelopen" met de bouwkundige
inspectie. Hij verwacht dat het verstrekken van de
labels gefaseerd zal gebeuren. Eerst komen de grote
woningbezitters, zoals de corporaties, en dan de
particuliere huizeneigenaren.

Over een jaar of vijf denkt men 95% van alle huizen
te hebben gecertificeerd. Er zijn zo'n 6,6 miljoen
huizen in Nederland, waarvan er tot nu toe zo'n
350.000 een EPA hebben, volgens de beide
adviseurs. Daarvan zijn zo'n 100.000 huizen in het
bezit van commerciële investeerders, hoewel zij
relatief gezien tot de minder grote partijen in de
sector behoren. De EPA-subsidie is in 2004
beëindigd.
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Met de Tesla de weg op

U zult in PttP niet gemakkelijk een lofzang op een
auto tegenkomen. De meeste auto’s op de markt zijn
immers dure, stinkende, ronkende en fossiele
energieverslindende onduurzame monsters. Ook de
Toyota Prius, want ook die verstookt benzine en
produceert uitlaatgassen. Nu is er onlangs een
elektrische auto aangekondigd die weliswaar erg
duur is, maar voor de afwisseling niet stinkend, niet
ronkend en niet verslaafd aan fossiele prik.
Opmerkelijk genoeg is deze Tesla Roadster, want zo
heet het vehikel, volledig elektrisch. Het is dus geen
hybride zoals de Toyota Prius. De vormgeving is
ronduit aantrekkelijk, dus ook hier afwijkend van
traditionele elektrische ontwerpen die meer weg
hadden van elektrische pontons of schattige
lichtgewichtjes. Dit is een heuse, sexy sportwagen.
De Roadster wordt aangedreven door een
buitengewoon krachtige elektrische motor die de
auto in 4 seconden naar 100 km/uur trekt. 

Topsnelheid is 200 km per uur, dat maakt de wagen
een niet te versmaden prooi voor flitspalen. Dit alles
wordt mogelijk gemaakt door een lading van 6800
lithium-ion batterijen. Actieradius, altijd een zwak

punt van elektrische voertuigen, is hier 375 km en
dan gaan er 3,5 uurtjes voorbij aan het opgeladen,
ergens aan een gewoon stopcontact. Een dure
(100.000 dollar), maar wel redelijk
milieuvriendelijke wagen. Die laadstroom moet
namelijk ook ergens worden opgewekt en dat is dus
in een elektrische centrale. Tesla werkt aan een optie
waarbij zonnestroompanelen zorgen voor de
laadstroom of ten minste voor compensatie. Kijk dan
wordt het een heel stuk leuker. Ook kunt u een i-pod
meenemen met echt Ferrari-geluid, want de Roadster
is stil, onnatuurlijk stil. Zo’n ding moet toch onwijs
ronken. Da’s pas macho, nietwaar? Volgend jaar
komt hij op de weg, zo wordt ons voorgehouden, en
willicht een jaartje later een goedkoper en minder
spectaculair, maar ruimer familie-broertje. Website:
www.teslamotors.com

Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid laat zich een oor aannaaien

Greenpeace: Het gaat helemaal fout met de uitstoot
van broeikasgassen in de Europese Unie. Deze daalt
niet, maar stijgt. De Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid (WRR) noemt Kyoto een illusie
en pleit voor minder ambitie, meer realiteit.

Voor Greenpeace is het duidelijk: de hele
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is
bij president Bush op bezoek geweest en heeft zich
laten overtuigen dat de wereld gek is, op de VS na.
Zelfs staatssecretaris Van Geel kreeg het benauwd
van de aanbevelingen van het adviesorgaan over ons
toekomstig klimaatbeleid.

Die toekomst (tot 2050) ligt volgens de WRR niet in
het doodknuffelen van Kyoto, want dat werkt niet
zolang de grootste vervuilers niet aan Kyoto
meedoen. >14
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Daarom moet er volgens de WRR zwaar worden
ingezet om de niet-Kyoto landen (VS, India, China
en Australië) binnenboord te halen, want Europa en
Japan zijn te klein om in hun eentje of samen de
klimaatagenda (maximaal 2 graden warmer tegen het
einde van de eeuw) te bepalen.

Om wel succes te boeken zou de regering er volgens
de WRR beter aan doen goed naar president Bush te
luisteren en oplossingen te zoeken in het vrijwillig
uitwisselen van kennis en het zoeken naar nieuwe
technologieën voor het verwerken van fossiele
brandstoffen als kolen en olie.

In het energiescenario voor de toekomst ziet de
WRR voorlopig geen rol weggelegd voor zonne-
energie (“waanzinnig duur”) en windenergie
(“voorlopig te duur vanwege de noodzakelijke
reservecapaciteit”). Kernenergie moet kunnen, maar
zal volgens de Raad ook in de toekomst slechts een 
tijde lijke en beperkte rol spelen.

Eigenlijk ziet de Raad maar één oplossing: zwaar
investeren in de vergassingstechnologie van ‘schone’
kolen in combinatie met het gebruik van
natuur   lijke brandstoffen als biomassa. De experts
tekenen aan dat kolen momenteel spotgoedkoop zijn
en de technologie om ze zonder schade voor het
milieu te gebruiken bijna voorhanden is.

Verder pleit de Raad voor de oprichting van een
Wereld Klimaat Organisatie, die de
klimaatproblematiek centraal zou moeten regelen.
Het vaste dagelijks bestuur van die (VN-) organisatie
zou door grote landen moeten worden gevormd (VS,
Japan), gesteund door roulerende kleine landen.

Greenpeace is des duivels om het WRR-advies en
noemt “schone kolen” een sprookje. Meer op
www.greenpeace.nl.

Ernstige veiligheidsproblemen met Zweedse
kerncentrales

Kortsluiting in de kerncentrale bij Forsmark
(Zweden) op 25 juli j.l. zorgde voor wegvallen van
alle stroom. Automatisch werd de betrokken
kernreactor afgeschakeld. Zodra zoiets gebeurt moet
meteen de noodkoeling worden ingeschakeld om de
overtollige warmte af te voeren. Hiervoor staan vier
dieselgeneratoren 24 uur per dag standby. Twee van
de vier dieselgeneratoren weigerden dienst. De ove -
rige twee konden pas na een tijdje met de hand wor -
den gestart. Was dit niet gebeurd dan was de kans
groot geweest dat de reactorkern was gesmolten. 

Een kernramp in Zweden zou voor Europa van
grotere betekenis zijn geweest dan die in Tsjernobyl,
omdat Zweden nu eenmaal als het veiligste
atoomland ter wereld geldt.
De Zweedse Stralingsbeschermingsdienst (SKI)
heeft een grondig onderzoek gelast van alle
kerncentrales in het land na het incident in
Forsmark. Twee eenheden van de kerncentrale in
Oskarshamn werdenop 3 augustus naar aanleiding
van het Forsmark-incident gesloten. Men vermoedt
een constructiefout in de dieselgeneratoren.
Het incident in Forrmark toont aan dat atoom -
veiligheid, zelfs in het veiligste land ter wereld een
relatief begrip is.
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Werkgroepen ZPV

De ZPV heeft haar eerste twee levensjaren er op zit-
ten, het ledental groeit gezond, en er is werk aan de
winkel, heel veel werk. Hiervoor heeft de ZPV vijf
werkgroepen in het leven geroepen waaraan ieder lid
kan deelnemen. Voor ieder soort talent is er wel er-
gens een plekje.

Werkgroep Techniek - de technische arm van de ZPV.
Doelstelling: Bijhouden van de [snelle] technische
ontwikkelingen op het gebied van zonnecellen,
omvormers, bevestigingstechnieken, meettech-
nieken, netgekoppelde en autonome zonnestroom-
systemen. Bijhouden van een archief over technische
zaken: handleidingen omvormers, informatiebladen
zonnepanelen, enzovoort. Advies geven aan leden
met betrekking tot technische vragen over zonne-
stroominstallaties, advies geven en/of bemiddelen
als leden een beroep doen op de ZPV bij een technis-
che storing van hun systeem. Frans Pouderoyen uit
lelystad heeft zich aangemeld als trekker-techniek.

Werkgroep Meters & Bemetering - de waakhond van
de ZPV en de juridische arm. Doelstelling: Bi-
jhouden van ontwikkelingen op het gebied van
[slimme] meters. Vraagbaak zijn, en advies geven
aan leden die vragen heben over meters, bemeteren,
salderen. Support geven aan leden die worden gein-
timideerd door netbeheerders-met-een-grote-mond.
Contact onderhouden met de DTe en NMA.

Werkgroep Publiciteit - de journalistieke arm van de
ZPV. Doelstelling: Nieuwsgaring, redactie en uit-
geven 6x per jaar van Power to the People, onze
nieuwsbrief. Samenstellen van brochures en flyers
over techniek, gebruik, en voor- en nadelen van
zonnestroom, zonneboilers en andere vormen van
duurzame energie achter de meter. Bemannen van de
ZPV stand op beurzen en manifestaties. Beheer van
de website.

Werkgroep Contacten & Lobby - de politiek-communi-
catieve arm van de ZPV. Doelstelling: Plaatselijke,
regionale en landelijke polititieke partijen en orga n-
isaties op de hoogte houden van het belang van
zonnestroom. Contacten onderhouden met andere or-
ganisaties die aandacht besteden aan duurzame en-
ergieopwekking. Contacten onderhouden met
kranten, beeldmedia en webmedia om zonnestroom
en zon-thermie op deze manier trachten te
bevorderen. Contacten onderhouden met de profes-
sionele brancheorganisaties, Europees opererende en
wereldwijd opererende organisaties.

Werkgroep Huishoudelijk Reglement. Niet te geloven:
de ZPV heeft geen huishoudelijk reglement, alleen
een notariële akte van oprichting. Om hier iets aan
veranderen stelt het bestuur voor om een werkgroep
Reglement in het leven te roepen.

Help mee en vul de bon in op de laatste pagina
van deze nieuwsbrief!

Virtuele decentrale energiecentrale met
mciro-warmtekracht  (Bron: Gasunie)

CV-ketelfabrikanten in Nederland gaan gezamenlijk
de ontwikkeling van het Smart Power System (SPS)
ondersteunen. Vaillant, Remeha Nefit/Bosch, Enetac
en het Engelse Microgen hebben hiertoe met 
onder steuning van Gasunie Trade & Supply de
Smart Power Foundation (SPF) opgericht.

In het kader van Energy Valley wordt momenteel het
SPS ontwikkeld dat beoogt vele kleine stroomop-
wekkers te koppelen tot grote virtuele energiecen-
trales. Het SPS heeft grote invloed op het huidige
energienet. >16
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Thuiscentrales ofwel micro- warmte kracht installaties
en andere decentrale energieopwekkers, zoals bi-
jvoorbeeld windmolens en zonnepanelen, kunnen
elektriciteit terugleveren aan het elektriciteitsnet. De
vraag naar elektriciteit uit de energie centrales zal
daardoor dalen.

Voor de CV-ketelfabrikanten is met name ontwikkel-
ing van de MicroWK van belang. ,,Het ziet er naar
uit dat de MicroWK de opvolger wordt van de
huidige HR-ketel. Daar moeten we als ketelfabrikan-
ten natuurlijk bij zijn”, legt voorzitter van de Smart
Power Foundation Henk Sijbring uit. De SPF zal
zich met name bezig gaan houden met communicatie
en technische aspecten die bij de ontwikkeling van
de MicroWK komen kijken. Speciale aandacht gaat
uit naar het maken van uniforme prijsafspraken voor
teruglevering van stroom aan het net, welke kwaliteit
deze stroom moeten hebben en welke onderdelen
van de thuiscentrale in Nederland geproduceerd gaan
worden. ,,Momenteel is de MicroWK nog geen in-
dustrieel product. We gaan die ontwikkeling
nauwgezet volgen en onderzoeken welke componen-
ten in Nederland gebouwd kunnen worden.’’, aldus
Sijbring. Daarnaast zal er een lobby in de richting
van de ministeries van Economische Zaken en
VROM opgestart worden.

Tijdens de World Gas Conference in Amsterdam,
zetten Gasunie Trade & Supply, de energiebedrijven
ENECO, Essent, Nuon en het Engelse bedrijf
Microgen Energy Ltd een belangrijke stap in de ont -
wikkeling van het SPS. De partijen ondertekenden
een overeenkomst voor een bijzondere praktijkproef
met honderd MicroWK’s. De honderd units zullen in
gebruik worden genomen bij reeds geselecteerde
proefhuishoudens in het stookseizoen 2006/2007.
Doel van het project is om uitgebreide ervaring
onder verschillende praktijkomstandigheden op te
doen waarbij alle facetten voor een grootschalige
marktintroductie uiterst zorgvuldig onderzocht
zullen worden.

Essent en Nuon presteren ijzersterk

Het gaat heel erg goed met energieleveranciers. Aan-
deelhouders wrijven zich in hun knuistjes, directies
en commissarissen kunnen straks met Kerstmis vette
bonussen tegemoet zien, reken maar. Als het er af
kan krijgt het personeel een doos bonbons met oud-
jaar. De opbrengsten waren spectaculair, en zo was
de winst.

Essent heeft in het eerste halfjaar van 2006 een netto
omzet gerealiseerd van EUR 3,56 miljard, een 
stijging van 18% in vergelijking met de eerste zes
maanden van 2005. Het bedrijfsresultaat bedroeg
EUR 551miljoen (2005: EUR 369 miljoen). Het re-
sultaat toe te rekenen aan de aandeelhouders is met
32% gestegen tot EUR 402 miljoen (2005: EUR 305
miljoen). Essent houdt onverminderd vast aan opera-
tional excellence: de klanttevredenheid over de 
dienstverlening en de kwaliteit van de adminis-
tratieve processen zijn in het eerste halfjaar verder
toegenomen. In de eerste zes maanden is de produc-
tie van duurzame energie met 4% gestegen naar een
totaal van 18%.

Nuon heeft over het tweede kwartaal van 2006 een
resultaat na belastingen geboekt van EUR 136
miljoen. Als je bijzondere posten meerekent komt de
winst uit op zelfs EUR 349 miljoen. Er werd in deze
drie maanden EUR 1381 miljoen omgezet.

Gas uitverkocht; huishoudens draaien op voor
de schade

In juli trok de VEMW, de organisatie die de belan-
gen van grootgebruikers van energie behartigt, aan
de bel door middel van een brief aan de Tweede
Kamer. In de brief klaagt VEMW over de Gasunie,
die voor volgend jaar aan veel klanten geen
hoogcalorisch gas aanbiedt. >17
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Het leveringsbedrijf van Gasunie, Gasunie Trade &
Supply (GuTS), heeft aan de klanten laten weten dat
de beschikbare hoeveelheid zogeheten hoogcalorisch
gas voor volgend jaar verkocht is. Na bewerking kan
hoogcalorisch gas ook als laagcalorisch gas worden
geleverd aan onder meer huishoudens, aldus VEMW.
Deze organisatie vreest dat de zekerheid van de lev-
ering van gas in gevaar komt.

Gasunie levert aan 80 procent van de Nederlandse
markt en VEMW is bang dat veel gebruikers niet 
tijdig een andere aanbieder van gas kunnen vinden.
De onzekerheid heeft de prijs van gas al opgestuwd.
Voor huishoudens betekent het nu al een kostenver-
hoging van zo'n 20 euro per jaar, aldus VEMW.

Een woordvoerder van GuTS bevestigt dat aan
klanten in de industrie niet langer gas wordt aange-
boden. Volgens hem is dit een gevolg van de vrije
markt, waarop ook VEMW heeft aangedrongen.
Afnemers hebben er zelf voor gekozen om con-
tracten te sluiten voor een periode van één of twee
jaar. GuTS moet alle klanten gelijk behandelen en
verkoopt volgens het principe wie het eerst komt, het
eerst maalt. GuTS heeft voor 2007 ongeveer een-
zelfde hoeveelheid hoogcalorisch gas beschikbaar
als in voorgaande jaren, 8 tot 8,5 miljard kubieke
meter. In de markt bleek de vraag 1 tot 1,5 miljard
kubieke meter groter. Volgens de woordvoerder van
GuTS is er maar een conclusie mogelijk: Afnemers
verhandelen het gas door aan het buitenland.

Een woordvoerder van het ministerie van Eco -
nomi sche Zaken zegt dat dezesituaties zich kunnen
voordoen in een vrije markt. De tekorten van de
industriële bedrijven doen zich voor bij
hoogcalorisch gas, dat gewonnen wordt in de kleine
velden. Hij wijst erop dat het beleid van Econo-
mische Zaken er steeds op gericht was om de kleine
velden in de Noordzee meer totontwikkeling te bren-
gen, evenals de gaswinning onder de Wadden.

Nuna 4 en de World Solar Challenge 2007

De eerste stap maken naar een auto voor de gewone
consument. Dat is de intentie van het nieuwe Nuon
Solar Team van de TU Delft dat eind oktober 2007
meedoet aan de World Solar Challenge in Australië.
Aan deze race van 3010 km tussen Darwin en Ade-
laide doen wagens op zonne-energie mee uit
verschillende landen.

Dankzij de nieuwe ’challenge klasse’ van de race is
het mogelijk voor het nieuwe team om weer mee te
doen. De winnende Nederlandse zonnewagen Nuna3
van 2005 zat qua snelheid al aan de top en nog
sneller rijden dan de maximale 110 km per uur zou
voor de lichte wagen tot een levensgevaarlijke
situatie leiden. In de nieuwe klasse rijden de meer op
veiligheid beruste auto’s die in de buurt komen van
een auto voor de gewone consument. Met de Nuna4
wordt er een blik in de toekomst geworpen. „Het is
de bedoeling dat we dit jaar echt een auto maken die
over ongeveer tien jaar als personenauto op de weg
zou kunnen rijden,’’ laat teamleider Stefan Roest
weten.

De 22-jarige student maritieme techniek heeft een zo
goed als compleet team bij elkaar. Het is de bedoel-
ing dat een heel elftal vanaf september ongeveer
veertien maanden aan de Nuna4 gaat werken.

De studenten van verschillende opleidingen laten
hun studie tijdens die maanden voor wat het is om
alle aandacht op het project te richten. Dat betekent
een flinke studievertraging, maar dat is het helemaal
waard. „Wij krijgen gelukkig die ruimte van de uni-
versiteit, want deze ervaring zou ik niet willen mis-
lopen,’’ aldus Roest. FOTO: TU DELFT
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Sluipverbruik en spelverbruik van spelcon-
soles

Heb je een leuke console gekocht, blijkt ie stroom te
vreten. Mensen achter de website DX Gaming
hebben uitgezocht hoeveel elektriciteit game con-
soles verbruiken in standby stand.

Spelletjesconsole  -  stand-by stroomverbruik  -  per jaar

Elke console verbruikt dus sluipstroom. Sluipver-
bruik is het grootst bij de Xbox 360 en de PS2.
Reden voor het sluipverbruik is intern verbruik plus
de stroom nodig om de IR poorten constant te scan-
nen om te kijken of de afstandsbediening actief is.
De Xbox 360 heeft ook een wireless kaart die
actief blijft om voortdurend te kijken of de wireless
bediening actief is. Het gemak om uw spelconsole
voortdurend bij de hand te hebben kost u dus
17,52 kWh per jaar.

Het stroomverbruik gaat voluit als er gespeeld
wordt. Het verbruik is in het heetst van de actie als
volgt:
Spelletjesconsole  stroomverbruik
Playstation 1                       4 W
Playstation 2                      23 W
Xbox                                      61 W
Xbox 360                      145 W
Gamecube                      20 W
Dreamcast                     17 W

U ziet dat de nieuwste spelconsoles een stuk meer
stroom verbruiken dan de oudere. De PS 1 is kampi-
oen zuinigheid met slechts 4 Watt terwijl de Xbox
360 er lustig op los slurpt met 450 W. Gezegd moet
worden dat in de Xboxen een harde schijf is inge-
bouwd.

Gasverbruik per huishouden vanaf 1996 tot
2006 met 22% gedaald door opkomst hr-
ketel en isolatie
(Bron: www.energiened.nl)

Een huishouden gebruikte in 2005 gemiddeld
genomen 1660 kubieke meter gas, d.w.z. 22% min-
der gas dan in 1996 (2130 kubieke meter gas). De
afname wordt veroorzaakt door de opkomst van de
hoogrendementsketel (HR-ketel) voor centrale ver-
warming. Inmiddels is deze in 58% van de huizen
aanwezig. Tien jaar geleden was dit 16%. Ook zijn
vooral nieuwe huizen steeds beter geïsoleerd door de
komst van de energieprestatienorm voor nieuwbouw.
Inmiddels is 90% van de woningen geheel of gedeel-
telijk voorzien van dubbel glas, in 1996 was dat
75%. Dit blijkt uit de nieuwe editie van Energie in
Nederland, de jaaruitgave met feiten en cijfers over
energie van brancheorganisatie EnergieNed.

EElleekkttrriicciitteeiittssvveerrbbrruuiikk oommhhoooogg
Elektriciteit laat juist een toename van het verbruik
zien. In 1996 gebruikte een huishouden 3255 kilo-
wattuur, inmiddels ligt het verbruik gemiddeld op
3400 kilowattuur – een toename van 4,4%.De toe-
name is vooral toe te schrijven aan de opkomst van
de wasdroger en de vaatwasser. De wasdroger was in
1996 in 52% van de huishoudens aanwezig, in 2005
is dat 67%. De penetratiegraad van de vaatwassers
steeg in dezelfde periode van 25% naar 52%.

>19

Playstation 1 0.1W   1,752 kWh
Playstation 2 2W 17,52 kWh
Xbox 0.2W     3,50 kWh
Xbox 360 2W 17,52 kWh
Gamecube 0.2W     3,50 kWh
Dreamcast 0.2W     3,50 kWh
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EEéénnddeerrddee ddeeeell eenneerrggiieerreekkeenniinngg nnaaaarr bbeellaassttiinnggeenn
Een huishouden met gemiddeld gas- en elektriciteits -
verbruik betaalt dit jaar 1700 euro voor energie. Dat
is 475 euro meer dan in 2001. De stijging is toe te
schrijven aan hogere energieprijzen, vooral als
gevolg van hogere brandstofprijzen en de stijging
van de energiebelasting. Voor een gemiddeld
huishouden bedragen de feitelijke kosten voor gas
700 euro en voor elektriciteit 450 euro. De ‘overige’
550 euro (bijna éénderde deel van de rekening) be-
taalt een huishouden aan belastingen (energiebelast-
ing en BTW).

DDaalliinngg ttoottaallee ggaassvveerrbbrruuiikk,, ssttiijjggiinngg eelleekkttrriicciitteeiittssvveerrbbrruuiikk
iinn NNeeddeerrllaanndd
Alle 7 miljoen huishoudens nemen gezamenlijk 20%
van het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik
voor hun rekening, 46% gaat naar kleinzakelijke en
midzakelijke klanten en 34% komt voor rekening
van de grote industriële klanten. Het totale elek-
triciteitsverbruik bedroeg in 2005 110,2 miljard kilo-
wattuur, 1,5% meer dan in 2004. In 2005 kwam 24%
van het gasverbruik voor rekening van alle
huishoudens, 57% is voor zakelijk gebruik en 19%
wordt gebruikt voor elektriciteitsproductie. Het to-
tale gasverbruik in Nederland bedroeg 46,0 miljard
m3, 3,9% minder dan in 2004.

IImmppoorrtt eelleekkttrriicciitteeiitt:: 1177%%
De verbruikte elektriciteit in Nederland werd in
2005 voor 52% geproduceerd met gas, 22% uit
kolen, voor 10% uit kernenergie, voor 13% uit 
duurzame bronnen en 3% uit overige bronnen. In to-
taal werd 83% van de elektriciteit in Nederland ge-
produceerd, 17% werd per saldo geïmporteerd.
De nieuwe Energie in Nederland is zowel in druk als
elektronisch beschikbaar. De uitgave kan worden
besteld via www.energiened.nl. De kosten bedragen
19,50 euro (excl. BTW).

Zonnepanelen in de bouwmarkt

In de Verenigde Staten kan men al een paar jaar zon-
nepanelen gewoon bij de DHZ bouwmarkt kopen. In
Nederland heeft Karwei Bouwmarkten het initiatief
genomen om als eerste bouwmarkt zonnepanelen te
gaan verkopen. Ze zijn nog duur, namelijk een dikke
8 euro per wattpiek, maar ze zijn er. Een paneel van
175 Wp kost 1399 euro, en er hangt een omvormer
aan met een sticker er op van Pfixx Solar systems.
Men is kennelijk met Pfixx in zee gegaan. Er is geen
opbrengstmeter, en die zou er voor al dat geld best
bij mogen horen. Omissie! 

De omvormer van de
Karwei-reclame lijkt
verdacht veel op een
Exendis Gridfit 250. Is
een 250 Watt
omvormer niet een
beetje overgedimen-
sioneerd voor een
175Wp paneel, en dus
aan de dure kant? Je
perst met zo'n king size
omvormer wel de laat-
ste Wattjes uit het pa-
neel. Voor 2 panelen
lijkt één zo'n omvormer
aan de krappe kant.
Surfen we naar de web-
site van Pfixx en kijken
we in de product-docu-
mentatie (pdf-bestand)
dan zien we een goeie
ouwe Philips EVO-300
als omvormer voor 2
panelen van 175 Wp. Kan nèt. Helaas maakt Philips
geen omvormers meer.

>20
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Kleine misser van Karwei dat men met 8 jaar
terugverdientijd claimt. Rekent u even mee? 1 kilo-
wattuur stroom kost 20 eurocent. Een setje paneel
175Wp plus omvormer kost 1399 euro. Dat is 1399:
0,20 = 6995 kilowattuur. Per jaar zou dat paneel dus
6995:8 = 874 kilowattuur moeten opbrengen. Gang-
baar in ons kikkerlandje is bij optimale opstelling 80
kWh opbrengst per 100 Wp/paneel, dus voor een
175 Wp paneel wordt dit 140 kWh per jaar. Verschil
tussen verwachte opbrengst en Karwei opbrengst is
dus 734 kWh. Ergo: vergeet die 8 jaar terugverdien-
tijd. Onzin. Bij ongewijzigde stroomprijzen moeten
klanten van Karwei voor dit setje rekenen op
6995:140 = 50 jaar. 

En dan moeten ze wel een terugdraaiende elek-
triciteitsmeter hebben, anders gaat de netbeheerder
er met de dure kilowattuurtjes vandoor.

De ZPV vindt het initiatief van Karwei prachtig,
maar de prijzen zijn niet echt realistisch als u be-
denkt dat een installateur hetzelfde setje voor pak-
weg 1000 euro aan u kan verkopen en er ook in dat
geval een leuke boterham aan overhoudt. Neemt u
kontakt op met een van de door de ZPV aangeraden
installateurs.

Als Karwei het initiatief neemt om zonnepanelen
aan particulieren te verkopen, dan wordt het echt
weer tijd voor subsidies, vindt u ook niet?

Rekenen, rekenen, rekenen

Een van de bezoekers van de ZPV website schreef
het volgende:
Als de energieprijzen stijgen wordt zonnestroom in-
teressant. Ik heb jullie website over zonnestroom
ontdekt en er staat héél veel interessant materiaal op.

De diverse, veelal emotionele redenen om te in-
vesteren in zonnestroom ken ik en die schuif ik even

terzijde, want de economische motieven om wel of
niet te investeren in zonnestroom vind ik véél inter-
essanter. Wat brengt het per jaar op en wat kost het
per jaar. Het stelt me een beetje teleur dat je die
vraag op jouw website ontwijkt met het woordje
"Kappen!"

Als ik naar mijn situatie kijk zou het volledig op-
wekken van mijn volledige (privé plus zakelijk)
elektriciteitsbehoefte (circa 6.200 kWh) met een PV
systeem een investering vergen van ongeveer 30.000
Euro. Zo'n investering is een serieuze aangelegen-
heid, het is geen plasmaschermpje! Alleen al de
jaarlijkse rente, die met zo'n investering gemoeid is,
zou meer bedragen dan het bedrag wat ik nu per jaar
aan stroom uitgeef.

Waar ik in geïnteresseerd ben is de praktische ex-
ploitatie van een PV systeem. Wat is de praktische
opbrengst, wat zijn de praktische jaarlijkse kosten
voor onderhoud, wat is de afschrijvingstermijn en
hoe kan ik zo'n PV systeem financieren. Zijn er 
bijvoorbeeld nog subsidies beschikbaar voor partic-
ulieren of bedrijven?
Met die informatie kan ik voor mijn situatie een
rekensommetje opstellen met een aantal toekomst -
scenario's waaruit blijkt wat zonnestroom op de
lange termijn oplevert of kost. Het kan best zo zijn
dat die rekensom negatief uitvalt of dat zonnestroom
een lange terugverdientijd kent maar dan kan ik al-
tijd nog besluiten om op basis van emotionele of
maatschappelijke beweegredenen te kiezen voor die
investering.

Wat me tegenvalt is dat je juist die economische in-
formatie niet geeft en dat je inspeelt op louter emo-
tionele argumenten die volgens mij voor een groot
deel discutabel zijn. Laten we geen discussie begin-
nen over het broeikaseffect en het nut van alter-
natieve energie, ik ben slechts op zoek naar
informatie op basis waarvan ik een beslissing kan
nemen. >21
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Antwoord:

Even rekenen.......................
1 zonnepaneel van 100 Wp brengt per jaar 80 kWh
op. Dat is het basisgegeven. Een zonnepaneel gaat
40 jaar mee. De omvormer gaat 20 jaar mee. Onder-
houd is 20 jaar nihil, tot de omvormer stuk gaat (echt
nihil). Laten we het spul afschrijven in 20 jaar.

Een zonnepaneel van 100 Wp kost inclusief
omvormer 500 euro (prijs per wattpiek is 5 euro bij
grote installaties).

In 20 jaar heeft het paneel 20 * 80 = 1600 kWh ge-
produceerd. 1 kWh zonnestroom kost dus 500 euro /
1600 = 31 eurocent over 20 jaar.

Stroom kost de particulier op dit moment 20
cent/kWh ex rente en afschrijving.

Ergo: uit een puur economische optiek moet je geen
zonnepanelen kopen. Een zakenman die een zon-
nepaneel koopt is gek, freak of een idealist waar je
dus moet je opletten als je zaken met hem wilt doen.
Een paar jaar is de onrendabele top gesubsidieerd.
Toen gingen zonnepanelen bij honderden de deur uit.
Nu niet meer. Het ministerie EZ wil geen subsidie
geven aan particulieren. Bedrijven kunnen EIA-sub-
sidie krijgen.

Probleem voor EZ is dat als niemand investeert in
duurzame energie om puur economische redenen we
een vet probleem hebben zodra het gas op is of als er
een burgeroorlog uitbreekt in Saoedi Arabië. En het
gas raakt op, en olie ook. Probleem voor EZ/Balke-
nende kabinet, want die moet consistent langeter-
mijn beleid voeren, en dat doet ze niet.

Wil je dus alleen maar verdienen, vergeet zonne-
stroom de eerstkomende 15 jaar. Want zonnepaneel -
 tjes zijn goed voor een duurzaam imago van je
bedrijf.

Levert dat geld op?

Wat dan? Wil je energiekosten verlagen, doe iets aan
de kosten van je bedrijf in de sfeer van verwarming,
ventilatie, airco,  terugdringen sluipverbruik. Toch
weer de LCD-schermpjes en LED-verlichting. Sjiek
en leuk. Maatregelen in deze sfeer (met name iso-
latie en zonneboilers) verdienen zich zeer snel terug.
Zonnestroom is een laatste middel waar je aan begint
als alle andere energiebesparingsmethoden zijn uit-
geput.

Succes met je scenario's. Het is en blijft koffiedik-
kijken.

Floris

NRC Handelsblad
Redactie Opinie
E-mail: opinie@nrc.nl
Postbus 8987
3009 TH Rotterdam
Fax 010 - 406 6967

ingezonden brief 

“Einde van de olie”

De wereldwijde verstrengeling van enorme na-
tionale, macro-economische, zakelijke en financiële
belangen rondom het fenomeen olie werd piekfijn
blootgelegd in het themanummer “Het einde van de
olie”. Olie is nu eenmaal de maat der dingen, ook al
draait de energievoorziening om meer dan het zwarte
goud. Nu is het probleem dat geen econoom kan
oplossen het verschijnsel dat de wereldolieproductie
fysiek de vraag niet meer kan bijbenen: peak oil.
Volgens sommige experts zijn we al de peak oil-situ-
atie beland. Buitengewoon pijnlijk is hierbij dat con-
sumenten, wij dus, helemaal aan het eind van de pijp
zitten. >22
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De  consument is de klos en gaat steeds meer be-
talen, hoe je het wendt of keert. De interviews in het
themanummer spreken in dit opzicht boekdelen. 
Er moet iets worden gedaan om peak oil af te
zwakken. Regeren is vooruitzien, en actie is
gewenst. Zou actieve vormen van energiebesparing
niet veel meer aandacht moeten hebben? Een
tweesnijdend zwaard omdat CO2 emissies meteen
worden aangepakt. Doen dus. En niet meer treuzelen
om alternatieve energie met kracht aan te pakken. 

Waarom is de redactie zo pessimistisch over alter-
natieve energie? Neem bijvoorbeeld de zon. Eén
vierkante meter zonnepaneel levert 100 Watt. Neder-
land heeft 500 vierkante kilometer dak waarmee het
argument ‘ruimtebeslag‘ vervalt. Er zijn 6 miljoen
woningen in ons land. Leg op elk dak 10 zonnepane-
len van 100W en je hebt bij elkaar 6000 miljoen watt
(6 GW). Met gratis brandstof, brandschoon. Bijzon-
dere infrastructuur is ook niet nodig, een gaatje in
het dak voor de kabels is genoeg. Zonnepanelen
drukken direct de energierekening van de eigenaar,
want die zitten bij deze alternatieve energievoorzien-
ing helemaal vooraan de pijp in plaats van helemaal
achteraan ! Hetzelfde geldt voor warmwater-
voorziening met zonnecollectoren. Heeft u ooit een
bezitter van zonnepanelen gezien die niet blij was?
Er zijn meer dan 10.000 blije  huiseigenaren in ons
land met zonnepanelen, en dat mogen er best heel
veel meer worden. Actief stimuleren dus, net zoals
gebeurt in alle landen om ons heen.

Floris Wouterlood
voorzitter Zonnestroom Producenten Vereniging
www.zonnestroomproducenten.nl

Brief aan Minister van Economische Zaken

De volgende brief hebben we op 25 juli gestuurd aan
de toen kersverse minister van Economische Zaken,
de heer Wijn. Antwoord hebben we nooit gehad, wel
een koel ontvangstbriefje. Op 18 augustus worden
alle nieuwe subsidieaanvragen in het kader van de
MEP plots geschrapt. Hebben wij meneer Wijn soms
op  een slecht idee gebracht?

De minister van Economische Zaken,
mr. drs. J.G. Wijn 
Ministerie van Economische Zaken
Postbus 20101
2500 EC  DEN HAAG

Leiden, 25 juli 2006

Geachte minister,

Graag informeren wij u over het volgende. Tot eind
2003 bestond In ons land een subsidie-regeling ter
ondersteuning van privé-personen die energiebe-
sparende maatregelen in hun huishouden wilden
doorvoeren of die een stapje verder wilden gaan
door bijvoorbeeld een zonneboiler of zonnestroom-
panelen op het dak van hun woning te installeren.
Zonnestroom-panelen produceren zeer schone,
emissieloze elektrische stroom die door de apparaten
in het eigen huishouden wordt verbruikt; teveel aan
stroom zoals bijvoorbeeld in de afgelopen periode
met zijn buitengewoon gulle zonneschijn, wordt
teruggeleverd aan het openbare net en helpt zo mee
om stroomtekorten elders te vookomen. 

Eind 2003 is de toen bestaande open-eind subsi-
dieregeling abrupt gestopt wegens te groot succes.
Uw collega staatssecretaris van Geel (VROM) kan u
over de details inlichten.

>23
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In onze beide buurlanden en in veel landen van de
Europese Unie bestaan programma’s waarmee in-
vesteringen door burgers in energiebesparende maa-
tregelen c.q. eigen (duurzame) energievoorziening
worden gestimuleerd. In ons land bestaat sinds eind
2003 helemaal geen regeling meer op dit gebied en
zijn het hier en daar gemeenten die zo nu en dan
kleine subsidiepotjes openen. Intussen zijn de en-
ergieprijzen geëxplodeerd en vraagt menig burger
zich af hoe het verder moet.

De Zonnestroom Producentenvereniging (ZPV)
vraagt u met klem om aan deze, in onze ogen
waanzinnige situatie een eind te maken door een
goed doordacht en energiek aangepakt subsidiepro-
gramma voor energiebesparing en eigen energieop-
wekking bij burgers in het leven te roepen. Een
goede stap zou kunnen zijn een terugleveringsver-
goeding volgens het Duitse model in het leven te
roepen. Dit model heeft als voordeel dat ze zeer ef-
fectief is en daarnaast fiscaal neutraal. Naast ener -
giebesparing, diversificatie, verduurzaming en
vermindering van afhankelijkheid van buitenlandse
energieleveranciers zijn bijkomende voordelen de
toename van energiebewustheid van de burger en de
stimulering van het midden- en kleinbedrijf door het
opbloeien van een markt die in bijvoorbeeld Duits-
land juist door slimme, gerichte prikkels intussen
een miljardenomvang heeft aangenomen.

Het bestuur van de ZPV is gaarne bereid in een
gesprek met u haar inzichten, wensen en
vooruitzichten toe te lichten.

In afwachting van uw antwoord,  en met vriendelijke
groeten,
Zonnestroom Producenten Vereniging

OK4 omvormers van DENlab voor leden ZPV

Drie jaar lang heeft het DENlab van de faculteit
Elektrotechniek van de Technische Universiteit Delft
gewerkt aan een promotieproject waarin gekeken
werd naar inzet van zonnestroompanelen in de au-
tonome duurzame stroomvoorziening van
huishoudens. Er werd gebruik gemaakt van 80 echte
zonnepanelen op bakken (consoles) op het dak van
het laboratorium, een (gesimuleerde) windturbine en
een (gesimuleerd) accu-opslagsysteem. In de bak
onder elk zonnepaneel lag een OK4E omvormer.
Deze omvormertjes waren een voortdurend bron van
zorg, want zo nu en dan viel er wel eentje uit en dan
kon de promovendus mooi het dak op. In het voor-
jaar van 2006 werd besloten de hele batterij OK4E’s
te vervangen door een paar Mastervolt QS2000
stringinverters.

De ZPV werd vanuit Delft ingeseind dat er een partij
van 80 gebruikte OK4E’s voorhanden was. De ZPV
heeft deze partij verworven, opgehaald en daarna
alle OK4E’s getest. 57 omvormertjes waren nog in
orde, 2 waren ‘op en neer wippers’, 1 had communi-
catieproblemen, en 20 OK4E’s waren helemaal stuk.

De ZPV biedt de 57 goed werkende OK4E’s aan
leden van de ZPV, in eerste  instantie aan hen die
zonnepanelen van Beldezon of Solaris hebben be-
trokken en die nu met kapotte OK4E’s zitten. Zij
vallen immers buiten de regelingen van Nuon en
Eneco wat betreft de vervanging van Sunpower-
OK4E-omvormers door Mastervolt Soladin’s 600. In
tweede instantie denken we aan leden die nog werk-
ende OK4E’s hebben, deze ook willen houden en die
een paar reserve-OK4E’s willen hebben voor het
geval dat een van de bestaande uitvalt.
Rekent u op een prijs van circa 25 euro per stuk plus
verzendkosten, u krijgt hiervoor een geteste, werk-
ende, bij de ZPV geregistreerde OK4E met screen-
shot van de testresultaten. >24
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De ZPV geeft geen enkele vorm van garantie anders
dan ons erewoord dat de omvormer werkte op het
moment van testen (we hebben alleen momentopna-
men gemaakt, geen duurtesten). Ze hebben allemaal
tussen de 300 en 450 kWh ‘gedraaid’. Ze hebben
buiten op het dak gelegen, in de bak onder het pa-
neel, dus ze hebben het nodige doorstaan. Aangezien
we geen idee hebben hoe groot de vraag is naar re-
serve-OK4E’s, is het verstandig u aan te melden als
belangstellende. Wie het eerst komt wie het eerst
maalt. Het aantal OK4E’s per lid is beperkt, want we
willen absoluut geen handel in deze omvormers. U
kun zich melden bij de werkgroep ZPV-Techniek
(Frans Pouderoyen, e-mail:
franspouderoyen@xs4all.nl).
Vermeld het volgende: wie u bent, waar u woont, ho-
eveel Wattpiek u op het dak hebt liggen, hoeveel re-
serve OK4E’s u wenst, en de serienummers van de
kapotte OK4E’s. Op 1 oktober sluit de aanmelding-
stermijn. Daarna verdelen we de beschikbare
OK4E’s en sturen we u een e-mail voor de verdere
afwikkeling. Gooi uw oude OK4E nooit weg! We
hebben ze nodig om verhaal te krijgen bij Beldezon
c.s.

bon: Vul in, knip uit, doe in envelop, plak postzegel en stuur op 
naar secretaris ZPV, Thorbeckestraat 33, 2313 HD Leiden. 

U kunt uzelf ook opgeven via secretaris@zonnestroomproducenten.nl (vermeld dan naam, adres en aan
welke werkgroep u wilt deelnemen). Wij hebben onze leden hard nodig. De regerende politiek in Den Haag
heeft maling aan de consument, en alleen met z’n allen krijgen we een heleboel voor elkaar.

BON: Ja, ik stop energie in de ZPV! 
naam …………………………………………………………………..
adres ……………………………………………………………………
tel. ……………………………………………………………………...
e-mail …………………………………………………………………..

Ik doe graag mee met de volgende werkgroep (omcirkel):
Techniek ----  Meters & Bemetering –-- Publiciteit ---- Contacten & Lobby --- Huishoudelijk Reglement.
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