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Ietsje	later	dan	u	gewend	bent	ligt	de	PttP	voor	u,	maar	
laten	we	zeggen	dat	dat	door	het	koele	voorjaar	komt.	En	
door	de	adembenemende	bokkensprongen	die	men	in	
Den	Haag	wederom	maakt	op	duurzame-energiegebied	
met	het	vage	voorstel	om	eens	na	te	denken	over	een	lager	
BTW	tarief	op	zonnepanelen.	Zat	zonnestroom	net	weer	
in	de	lift	door	acties	van	particulier,	en	maken	we	mee	dat	
er	in	woonwijken	en	zelfs	op	huurwoningen	splinternieuwe	
zonnepanelen	verschijnen,	gaat	de	hele	boel	weer	plat	omdat	
er	misschien	straks	ietsje	minder	voor	een		zonnepaneel	hoeft	
te	worden	betaald.		Het	is	natuurlijk	maar	de	vraag	of	de	
BTW-verlaging	ook	geldt	voor	omvormers,	kabels	en	rails	en	
vooral	arbeidsloon.	Een	zetje	kan	zonnestroom	wel	gebruiken,	
maar	dan	wél	de	goede	kant	op,	namelijk	in	de	richting	van	
het	naar	onze	bescheiden	mening	succesvolle	Duitse	systeem.		
Nu	dreigt	er	een	kopersstaking	totdat	Jan-de-Consument	zijn	
verstand	gaat	gebruiken	in	plaats	van	zijn	subsidieneus.			En	
de	aardatmosfeer	bevat	intussen	alweer	396	ppm	aan	CO2.	
Dat	vraagt	om	massieve	actie.

Kortom,	het	zijn	vreemde	tijden.	In	ieder	geval	zijn	er	
initatieven	van	vele,	vele	zonnepaneel-inkoopcoöperaties	
en	van	mensen	die	hun	woonwijken,	ja	zelfs	hele	steden	
energieneutraal	willen	maken.	De	wil	is	er	in	ieder	geval.	Het	
élan	lijkt	terug	te	zijn.	En	daar	heeft	het	onder	het	kabinet-
Rutte	erg	aan	ontbroken.	

De	redactie	wenst	u	veel	leesplezier	in	dit	tweede	nummer	van	
dit	jaar.
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Minstens 5 
GWp in 2017
Beleidsplan 2012-2017
Zonnestroom Producenten 
Vereniging 

info:	voor	het	verkrijgen	van	
de	ANBI	status	voor	de	fiscus	
(algemeen	nut	beogende	
instelling)	werd	ons	gevraagd	een	beleidsplan	te	
schrijven.	Dat	heeft	het	bestuur	ook	gedaan,	en	
het	resultaat	willen	we	u,	de	leden,	graag	laten	
lezen.

Inleiding
De	Zonnestroom	Producenten	Vereniging	
(afgekort	ZPV)	is	in	2003	opgericht	door	Hendrik	
Gommer	met	als	missie	het	bevorderen	van	
de	opwekking	van	duurzame	energie	met	
decentrale	systemen.	De	doelgroep	bestond	
uit	particuliere	huiseigenaar/bewoners	die	
met	een	zonnestroomsysteem,	zonneboiler	
of	kleine	windmolen	duurzame	energie	
primair	voor	eigen	gebruik	opwekken.	Deze	
belangenbehartiging	was	in	de	begintijd	
van	zonnestroom	hard	nodig	gezien	het	
onbegrip	van	diverse	instanties,	de	weerstand	
van	energiebedrijven	en	netbeheerders,		de	
verwarring	omtrent	bouwvergunningen	bij	
gemeentelijke	instanties	en	door	het	gemis	
aan	goede	wetgeving	met	betrekking	tot	
terugleveren	aan	het	net	van	overschotten	van	
duurzaam	opgewekte	elektriciteit.	Inmiddels	
zijn	de	tijden	compleet	veranderd	en	is	in	het	
zakenleven	en	onder	het	publiek	het	inzicht	
algemeen	verankerd	dat	decentrale	opwekking	
van	duurzaam	opgewekte	energie	een	gewenste	
situatie	is	die	niet	meer	is	terug	te	draaien.	
Iedereen	is	er	inmiddels	van	doordrongen	dat	
het	tijdperk	van	grootschalige	gecentraliseerde	
energieopwekking	met	éénrichtinsgverkeer	
naar	een	verder	passieve	consument	tot	het	
verleden	behoort.		De	overheid,	met	name	de	
Rijksoverheid	heeft	daarentegen	een	draai	van	
180	graden	gemaakt	door	het	afschaffen	van	
elke	vorm	van	subsidie	of	anderszins	stimulering	

van	opwekking	van	duurzame	elektriciteit	door	
particulieren	of	collectieven,	en	heeft	zich	eerder	
sterk	gemaakt	voor	de	bouw	van	kolencentrales	
en	zelfs	kerncentrales.		
In	de	bijna	tien	jaar	van	haar	bestaan	is	de	
vereniging	uitgegroeid	tot	een	organisatie	met	
1438	geregistreerde	leden	(stand	1	maart	
2012)	die	bij	elkaar	ruim	3	megawattpiek	
aan	zonnepanelen	op	de	daken	van	hun	
woningen	hebben	liggen	en	een	onbekend	
aantal	zonneboilers.	Indien	2012	een	
gemiddeld	zonnejaar	wordt,	wekken	de	leden	
van	de	vereniging	collectief	ongeveer	2.660	
megawattuur	duurzame	elektriciteit	op.

Bestuur
Op	1	maart	2012	bestond	het	bestuur	van	de	
ZPV	uit	de	volgende	personen;
Voorzitter:	Floris	Wouterlood
Secretaris:	Niels	schoorlemmer
Penningmeester:	Jan	Ruijgrok
Bestuursleden:
Marco	Adan
Henk	Genet
Remco	de	Graaff
Hans	Keijser
André	van	der	Knaap
Harry	Schreeven	(tevens	webmaster)
Coen	Vlek

Organisatie
De ZPV is een vereniging opgericht bij notariële 
akte van notarissen De Wit en Dijkstra (Sneek) op 
29 oktober 2003. Ze is ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer 01101464. De 
vereniging is  eenvoudig georganiseerd, met korte 
lijnen tussen het bestuur en leden. Het bestuur 
bestaat uit vrijwilligers. De hoofdredacteur van de 
nieuwsbrief en de webmaster zijn bestuursleden.
Het	bestuur	en	de	hoofdredacteur	van	de	
nieuwsbrief	worden	terzijde	gestaan	door	de	
(vrijwillige)	opmaker	van	de	nieuwsbrief,	de	
technische	commissie,	de	reparatieservice	en	de	
vrijwilligster	die	de	ledenadministratie	voert.	
De	ZPV	kent	een	aantal	werkgroepen	waarin	
leden	deelnemen.	Van	deze	werkgroepen	zijn	de	
promotiewerkgroep	en	de	technische	werkgroep	
het	actiefst.

Het beleidsplan 2012
Meerjarenplan Zonnest
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Missie
De	algemene	doelstelling	van	de	vereniging	is	
het	zonder	winstoogmerken	promoten	van,	en	
informatie	verstrekken	aan	het	alegemen	publiek	
over	mogelijkheden	om	duurzame	energie	
achter	de	meter	op	te	wekken.	Daarnaast	
behartigt	de	vereniging	de	belangen	van	de	
leden,	voor	het	merendeel	particuliere	eigenaren	
van	duurzame-energiesystemen.		Om	deze	
missie	te	ondersteunen	heeft	de	vereniging	
een	website,	geeftz	e	een	nieuwsbrief	uit,	staat	
ze	met	informatiekraampjes	op	energie-	en	
ambachtsmarkten	en	is	ze	begonnen	actief	
te	zijn	met	social	media.		Verder	onderhoudt	
de	vereniging	contact	met	instanties	en	met	
parlementariërs	(lobby-functie).	Het	accent	van	
de	voorlichting	is	in	de	loop	der	tijd	verschoven.	
In	2003	werden	de	drie	belangrijkste	
alternatieven	voor	de	consument	voor	duurzame	
energiewinning	achter	de	meter:	fotovoltaïsche	
(zonne)panelen,	thermische	zonnecollectoren	
en	kleine	windmolens,	van	overheidswege	
ruim	gesubsidieerd.	In	de	beginperiode	werd	
veel	hulp	en	advies	gegeven	bij	het	vinden	
van	[de	juiste	vorm	van]	subsidie.	Subsidies	
van	rijkswege	zijn	verdwenen	terwijl	een	
lappendeken	is	blijven	bestaan	van	provinciale,	
regionale	en	gemeentelijke	subsidies,	die	vaak	
op	projectbasis	en	bovendien	tijdelijk	worden	
verstrekt.	Er	is	geen	duidelijk	en	richtinggevend	
landelijk	beleid	meer.	Hiernaast	bestonden	er	
in	2003	ook	allerlei	subsidies	voor	particuliere	
huizenbezitters	die	maatregelen	wilden	nemen	
om	het	energieverbruik	van	hun	woning	te	
verminderen,	bijvoorbeeld	voor	energie-
audits,	woningisolatie,	vervanging	van	cv-
ketels	door	energie-efficiëntere	modellen,	
en	het	plaatsen	van	warmtepompen	en	
warmte-terugwinninginstallaties.	Geen	van	
deze	stimuleringsmaatregelen	is	overeind	
overgebleven.	In	de	plaats	kwam	een	
semi-verplicht	energielabel	voor	woningen	
(bij	verkoop),	en	energielabels	voor	
verbruiksapparaten	en	vervoermiddelen.	
Het	accent	bij	de	Rijksoverheid	is	komen	te	
liggen	op	energie-efficiënte	vervoermiddelen	
met	de	nadruk	op	lage	CO2	emissies	
(voorbeeld:	elektrische	privé-vervoermiddelen).	

Consumenten	moeten	het	maar	zelf	uitzoeken.	
De	ZPV	help	de	consument	daarbij.

Belangstelling in Nederland voor 
zonnestroom
Anno	2012	constateert	de	ZPV	onder	
dezelfde	consumenten	een	sterk	toegenomen	
belangstelling	voor	fotovoltaïsche	panelen.	Als	
oorzaak	ziet	de	ZPV	de	zeer	sterk	gedaaalde	
prijs	per	Wattpiek	(figuur	1).	We	mogen	
spreken	van	een	historisch	minimale	prijs	van	
zonnestroom.	Anno	2012	is	de	prijsontwikkeling	
nog	steeds	negatief.

Figuur  1: prijsontwikkeling van zonnepanelen. Bron: 
www.solarbuzz.com

Deze	prijsval	en	de	daarmee	binnen	bereik	
gekomen	gridpariteit	compenseert	ruimschoots	
de	afwezigheid	van	subsidies	die	in	2007-
2008	meer	de	gedaante	hadden	gekregen	van	
eenmalige	loterijen	dan	van	serieuze,	langdurige	
stimuleringsmaatregelen.	Veel	huiseigenaren	
zijn	van	mening	dat	het	afwezig	zijn	van	
subsidie	juist	een	voordeel	is	omdat	de	enorme	
bureaucratische	rompslomp	die	het	aanvragen	
van	subsidie	met	zich	meebracht,	is	verdwenen.	
Anno	2012	lijkt	het	getij	voor	particuliere	
zonnestroomopwekking	buitengewoon	gunstig.	
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Promoten in woord en daad van 
hernieuwbare energie achter de meter 
Voor	dit	doel	bedient	de	ZPV	zich	van	
drie	instrumenten:	website,	nieuwsbrief,	
aanwezigheid	op	markten,	klusmarkten	en	
openstelling	van	woningen	van	leden	op	de	
European	Solar	Days.
Website:	via	de	website	www.
zonnestroomproducenten.org	worden	de	
activiteiten	van	de	vereniging	onder	de	aandacht	
van	het	publiek	gebracht.	De	site	is	aangemeld	
bij	de	Solar	Top	50	van	nederlandstalige	
websites	(www.top50solar.nl)	en	ze	geniet	de	
aandacht	van	gemiddeld	70	unieke	bezoekers	
per	dag.	Via	de	website	publiceert	de	ZPV	
nieuws	uit	de	duurzame	energiewereld,	verstrekt	
ze	informatie	over	techniek,	bijeenkomsten,	
werkgroepen,	subsidies,	en	brengt	ze	
belangstellenden	in	contact	met	leveranciers.	
Via	de	website	worden	belangstellenden	
opgeroepen	lid	te	worden	van	de	vereniging.	De	
site	wordt	voortdurend	actueel	gehouden.	Veel,	
vooral	technische	vragen	worden	gesteld	via	het	
contactformulier	op	de	website.
Nieuwsbrief:	de	nieuwsbrief	van	de	
vereniging	heet	de	Power	to	the	People	(PttP).	
Het	eerste	nummer	werd	uitgegeven	in	2004.	
Sindsdien	zijn	er	tot	en	met	maart	2012	45	
nieuwsbrieven	verschenen,	d.w.z.	met	een	
frequentie	van	5-6	nieuwsbrieven	per	jaar.	
De	oplage	verschijnt	volledig	elektronisch	en	
kent	een	aantal	downloads	van	gemiddeld	
1500	per	nummer.		De	nieuwsbrieven	bevatten	
minstens	één	opinieartikel,		en	verder	nieuws,	
verslagen,	wetgeving,	ontwikkelingen	in	het	
buitenland	en	verdere	wetenswaardigheden	
voor	zonnestroombezitters.	Archiefnummers	
van	de	PttP	zijn	in	te	zien	via	de	website	www.
zonnestroomproducenten.nl	waarop	de	PttP	met	
een	lichte	vertraging	(één	nummer	achterstand)	
wordt	geplaatst.	
Aanwezigheid op markten:	nadat	leden	van	
de	ZPV	enige	jaren	op	eigen	initiatief	hadden	
deelgenomen	met	eigen	promotiemateriaal	
aan	duurzame	en	ambachtelijke	markten	zijn	
sinds	2010	op	initiatief	van	het	bestuur	van	
de	vereniging		twee	identieke,	professionele	
inventarissen	voor	promotiekramen	ontwikkeld	
en		aangeschaft.	Kraam	1	heeft	als	standplaats	

Volendam	en	wordt	vooral	ingezet	op	markten	
in	plaatsen	ten	noroden	van	de	grote	rivieren..	
Kraam	2	heeft	als	standplaats	Eindhoven	
en	wordt	vooral	ingezet	op	markten	in	
plaatsen	ten	zuiden	van	de	grote	rivieren.	De	
kraampjes	worden	bemand	door	vrijwilligers	
uit	de	vereniging.	De	kraampjes	zijn	uitgerust	
met	een	zonnepaneel,	omvormer	en	met	
allerlei	promotiemateriaal	om	bezoekers	
de	werking	en	het	productiepotentieel	
van	zonnepanelen	te	kunnen	uitleggen.	
Daarnaast	behoort	tot	de	inventaris	van	
elke	kraam	een	demonstratiekoffertje	met	
verschillende	typen	energiezuinige	lampen,	
en	demonstratiemateriaal	met	betrekking	tot	
zonneboilers	en	windenergie.
Reparatieservice:	de	vereniging	heeft	een	
reparatieservice	waarbij	omvormers	van	leden	
op	basis	van	kostprijs	worden	gerepareerd.	
Klusmarkt:	een	experiment	in	2011	was	de	
organisatie	in	Gorinchem	van	een	klusmarkt:	
een	hands-on	bijeenkomst	voor	belangstellende	
zonnestroomeigenaren-in-spé	waarbij	lezingen	
werden	gegeven	en	op	een	demonstratiedak	
zonnepanelen	werden	aangebracht.

Algemene Ledenvergadering 
De	leden	worden	eens	per	jaar	uitgenodigd	
tot	het	bijwonen	van	een	Algemene	
Ledenvergadering	(ALV).	Getracht	wordt	deze	
ALV	bij	voorkeur	te	houden	op	een	locatie	
waar	een	of	meer	duurzame	activiteiten	
plaatsvinden.	Voorbeelden	zijn	de	Kleine	
Aarde	in	Boxtel	(2008),	het	Earthship	in	Zwolle	
(2011)	en	de	Kaardebol	in	Zutpjen	(2012).	
Tijdens	deze	algemene	ledenvergadering	
wordt	door	het	verenigingsbestuur	verslag	
gedaan	van	het	beleid,	ontwikkelingen	en	
activiteiten	in	het	afgelopen	jaar,	en	wordt	
financiële	verantwoording	afgelegd.	De	ALV	
wordt	elk	jaar	gebruikt	om	een	gastspreker	
uit	te	nodigen	om	een	lezing	te	geven	over	
de	nieuwste	ontwikkelingen	op	het	gebied	
van	zonnepanelen,	bemetering,	opslag	van	
duurzaam	opgewekte	energie,	toekomstvisies,	
e.d.	Na	het	officiële	gedeelte	wordt		vaak	een	
excursie	georganiseerd	over	de	duurzame	
locatie.	
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Op	de	ALV	stemmen	de	leden	over:
•	 inhoudelijke	koers	en	geldbesteding	
(beleidsplan,	werkplan	en	begroting)

•	 samenstelling	van	het	bestuur
•	 vertegenwoordiging	van	de	ledenraad	in	het	
presidium

•	 samenstelling	van	de	controlecommissie
•	 vaststellen	van	de	contributie	
Verder	is	de	ALV	een	forum	waar	leden	elkaar	
kunnen	ontmoeten	en	inspireren,	en	is	ze	een	
gelegenheid	om	vrijwilligers	te	werven	voor	
diverse	projecten,	b.v.	het	bemannen	van	de	
promotiekramen.

Contributie:	deze	bedraagt	10	euro	per	jaar	
sinds	de	oprichting	van	de	ZPV	in	2003.	Omdat	
de	vereniging	wordt	gedragen	door	vrijwilligers	
kan	de	contributie		op	een	laag	peil	worden	
gehouden.	Alle	communicatie	en	publicatie	
loopt	via	het	internet.	Er	is	geen	subsidie	door	
overheidsinstanties	of	NGO’s	noch	door	partijen	
uit	het	bedrijfeleven.	De	ZPV	wil	zich	graag	
als	onafhankelijke	consumentenorganisatie	
profileren	en	ziet	hierom	principieel	af	
van	financiële	banden	met	overheid	en/of	
bedrijfsleven.

Kascommissie:	Op	elke	ALV	wordt	een	
kascommissie	ingsteld	van	drie	leden	van	de	ZPV	
die	het	komende	jaar	de	financiën	controleren	
en	mondeling	en	schriftelijk	verslag	doen	op	de	
volgende	ALV	met	betrekking	tot	besteding	van	
de	gelden	van	de	vereniging.	Na	het	rapport	
wordt	de	kascommissie	gedechargeerd	en	een	
nieuwe	kascommissie	voor	het	komende	jaar	
geformeerd.
 
Huisstijl:	in	2010	is	de	huisstijl	vernieuwd.	De	
meest	naar	buiten	toe	zichtbare	verandering	was	
het	nieuwe	logo	(oranje	zon	met	stekkertje).

Globale doelstelling:	Nastreven	van	minstens	
5	GWp	geïnstalleerd	zonnepaneelvermogen	in	
2017. 
Het	is	technisch	mogelijk,	het	is	financieel	
mogelijk,	er	is	belangstelling	genoeg	en	het	
is	verder	gewoon	noodzaak.	Op	dit	moment	
(peildatum	1	januari	2012)	is	ongeveer	125	

MWp	geinstalleerd	vermogen	in	Nederland		
aanwezig	(5	Wp	per	inwoner).		Kijken	we	naar	
de	omringende	landen	dan	is	in	Duitsland	25	
GWp	geïnstalleerd	en	in	Vlaanderen	1,5	GWp	
(beide	landen	ongeveer	220	Wp	per	inwoner).	
De	situatie	in	Nederland	laat	dus	aanzienlijke	
verbetering	toe.	Indien	wij	anno	2012	het	Duitse	
zonnestroomvermogen	per	inwoner	zouden	
hebben,	dan	zou	dat	bij	16	miljoen	inwoners	3,5	
GWp	zijn	geweest.	Bij	een	groeicijfern	van	30%	
per	jaar	zou	reeds	eind	2014	6	GWp	kunnen	
zijn	geplaatst.	De	hoeveelheid	geinstalleerde	
zonnepanelen	in	Duitsland	en	Vlaanderen	groeit		
overigens		veel	harder	dan	30%	op	jaarbasis.	
Ons	land	heeft	derhalve	in	feite	de	boot	
gemist.	Een	verklaring	is	te	vinden	in	decennia	
wispelturig	en	laks	Rijksoverheidbeleid.		Geen	
enkele	subsidieregeling	voor	particuleiern	is	
langer	dan	1	jaar	ongemoeid	gelaten.		Er	is,	
vergeleken	met	onze	buurlanden,	een	enorme	
inhaalslag	te	maken.	Daar	moet	de	ZPV	haar	
schouders	onder	zetten.		Doordat	mede	door	de	
inspanningen	in	Duitsland	en	andere	Europese	
landen	de	prijzen	van	zonnepanelen	sterk	zijn	
gedaald,	is	de	prijs-prestatieverhouding	zodanig	
verbeterd	dat	voor	particulieren	in	ons	land	
gridpariteit	in	feite	al	bereikt,	dat	wil	zeggen	
dat	elektriciteit	uit	zonnepanelen	minder	duur	
is	dan	stroom	van	het	nutsbedrijf,	dit	met	een	
investeringshorizon	van	ongeveer	10	jaar,	en	
helemaal	zonder	subsidie.
	In	het	kader	van	de	globale	doelstelling	streeft	
de	ZPV	een	aantal	deel-doelstellingen	na.	Deze	
volgen	hieronder.

•	 Doelstelling: actieve leden 
Actieve	leden	van	de	vereniging	dragen	de	
missie	van	de	vereniging	uit.	Dit	kunnen	ze	
doen	door	deel		te	nemen	aan	activiteiten	van	
de	vereniging	(b.v.	werkgroepen,	markten,	
spreekbeurten,	organiseren	van	buurt-	of	
stadsbijeenkomsten)	en	door	bijvoorbeeld	
mee	te	helpen,	of	hun	huis	open	te	stellen	bij	
de	European	Solar	Days.
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•	 Doelstelling: continuiteit 
Zo	lang	niet	op	elk	geschikt	dak	op	ons	
land	zonnepanelen	liggen	en	dus	volkomen	
geïntegreerd	zijn	in	het	wonen,		en	zo	lang	
zonnepanelen	en	teruglevering	van	stroom	
uit	eigen	zonnestroominstallatie	of	kleine	
windmolen	niet	goed	en	eenduidig	bij	wet	
of	maatregel	van	bestuur	zijn	geregeld,	
en	zo	lang	eigenaren	van	zonnepanelen,	
zonneboilers	en	kleine	windmolens	nog	het	
gevoel	hebben	als	aparte	groep	alleen	te	
staan	tegenover	de	willekeur	van	politiek,	
overheidsinstanties,	nutsbedrijven	en	en	
martpartijen,	dient	de	ZPV	op	te	komen	voor	
de	belangen	van	haar	leden,	conform	haar	
missie.	Aangezien	het	huidige	overheidsbeleid	
zodanig	is	dat	Europese	doelstellingen	voor	
2020	bij	lange	na	niet	gehaald	dreigen	te	
worden	is	continuiteit	van	de	ZPV	en	haar	
activiteiten	gewenst.

•	 Doelstelling: zonrechten 
In	Nederland	bestaat	geen	recht	op	
bezonning	van	zonnepanelen	of	zonneboilers.	
Het	komt	regelmatig	voor	dat	huiseigenaren	
worden	geconfronteerd	met	bouwplannen	
van	buren,	bedrijven	of	overheid	waarbij	
te	bouwen	of	verbouwen	objecten	zodanig	
zijn	georiënteerd	of	geplaatst	dat	de	
zonnestroominstallatie	of	zonnecollector	
op	het	dak	voor	een	deel	van	de	dag	
van	zon	wordt	beroofd.	Voorbeeld	zijn	
dakkapellen	en	dakopbouwen	op	platte	
daken.		Een	soortgelijke	vrijheid	geldt	
oook	voor	gemeentelijke	beplantingen	
die	worden	gepland	en	onderhouden	
zonder	rekening	te	houden	met	wensen	en	
belangen	van	particuliere	zonnestroom-	of	
zonneboilerbezitters. 
De	vereniging	streeft	naar	wetgeving	waarin	
duidelijk	is	geregeld	wat	de	bezonnings-
rechten	zijn	van	huisigenaren	

•	 Doelstelling: zonnepanelen voor 
huurders van woningen 
Huiseigenaren		die	een	installatie	voor	
duurame	energieopwekking	op	het	dak	van	
hun	woning	willen	plaatsen	doen	dit	op	eigen	

initiatief	en,	inherent,	met	eigen	goedkeuring.	
Huurders	bevidnen	zich	in	een	geheel	
andere	situatie,	namelijk	dat	ze	afhankelijk	
zijn	van	goedkeuring	van	hun	huisbaas	of	
woningcorporatie	om	over	te	kunnen	gaan	
op	aanschaf	en	installatie	van	zonnepanelen	
of	een	zonneboiler.	Huiseigenaren	i.h.a.	zijn	
traditioneel	huiverig	voor	veranderingen	aan	
de	buitenkant	van	hun	eigendommen,	of	
met	name	in	het	geval	van	een	zonneboiler,	
voor	ingrepen	in	de	technische	installatie.	
Gunstige	uitzonderingen	daargelaten	is		ten	
gevolg	hiervan,	en	door	het	gebrek	aan	
medewerking	van	de	overheid,	de	laatste	
jaren	het	aantal	geplaatste	duurzame	
energieinstallaties	op	huurwoningen	sterk	
achtergebleven	of	alleen	collectief	ingevoerd	
bij	renovatie.	

•	 Doelstelling: Collectief opwekken van 
duurzame energie vrij maken van 
energiebelasting. 
Een	categorie	consumenten	die	energetisch	
in	een	moeilijke	positie	verkeert	zijn	
appartementenbewoners.	Men	kan	op	
het	dak	van	een	appartementencomplex	
heel	goed	collectieve	zonnepanelen	of	
warmwatercollectoren	plaatsen,	maar	
door	onduidelijke,	stagnerende	en	
ouderwetse	wetgeving	is	het	een	moeilijke	of	
oneconomisch	om	deze	duurzame	middelen	
collectief	te	exploiteren.	De	vereniging	lobbyt	
bij	leden	van	de	volksvertegenwoordging	om	
wetgeving		te	ontwerpen	die	in	de	noden	van	
appartementenbewoners	voorziet,	namelijk	
dat	men	zonder	meermkosten	of	fiscale	
loopholes	kan	genieten	van	eigen	of	collectie	
opgewekte	duurzame	energie.

•	 Doelstelling: overheidsbeleid 
verbeteren. 
Vergeleken	met	andere	landen	van	de	
Europese	Unie,	en	zeker	de	rijkere	landen,	
presteert	Nederland	abomidabel	waar	het	
gaat	om	het	stimuleren	van	energiebesparing	
en	duurzame	energieopwekking	bij	
particulieren	en	huurders.	Door	het	
aanschrijven	en	communiceren	met	
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volksvertegenwoordigers	probeert	de	
vereniging	de	aandacht	te	verstigen	op	
de	noodzaak	van	goed,	vooruitstrevend	
en	vooral	consistent	Rijksoverheidbeleid	
met	betrekking	tot	de	energietransitie,	
energiebesparing	en	opwekking	van	
duurzame	energie.

•	 Doelstelling:  gridpariteit als begrip 
onder het publiek brengen. 
Het	begrip	gidpariteit	is	bij	veel	Nederlanders	
onbekend.	Men	is	bekend	met	het	begrip	
‘terugverdienen’,	welke	bij	de	aanschaf	
van	voor	duurzame	opwekkingsinstallaties	
wél	wordt	gehanteerd	maar	weer	niet	bij	
de	aanschaf	van	energieconsumerende	
applicaties.		In	haar	publicaties	en	optreden	
brengt	de	ZPV	het	begrip	‘investering’	onder	
de	aandacht	en	probeert	ze	het	publiek	ervan	
te	doordringen	dat	na	de	investeringsperiode	
de	opgewekte	elektriciteit	van	zonnepanelen	
helemaal	gratis	wordt.		De	ZPV	propageert	
dat	men	juist	verder	moet	kijken	dan	de	
terugverdien-neus	lang	is.

•	 Doelstelling: bouwen van all-electric 
passiefhuizen propageren. 
De	ZPV	realiseert	zich	dat	zonnepanelen	een	
end-of-the-pipe	maatregel	is	in	fase	twee	van	
de	Trias	Energetica.		Fase	één	is	het	besparen	
van	energie.	In	de	volkshuisvesting	is	altijd	
voetstoots	aangenomen	dat	een	woning	in	
ons	klimaat	een	verwarmingssysteem	behoeft.	
In	verreweg	de	meeste	woningen	wordt	deze	
verwarming	verzord	door	een	met	aardgas	
gestookte	cv-installatie.	Deze	situatie	is	
ingegeven	door	traditie	en	beschikbaarheid	
(aardgas)	en	door	financiële	overwegingen	
(goedkoop).	Het	was	immers	altijd	goedkoper	
een	huis	te	in	de	winter	te	verwarmen	dan	om	
het	zodanig	te	bouwen	dat	(gas)verwarming	
niet	nodig	is.	Dit	financiële	principe	staat	op	
de	helling	in	verband	met	peak	oil	en	peak	
gas	en	de	verwachting	bestaat	dat	over	luttle	
jaren	de	nationale	aardgasvoorraad	zal	zijn	
uitgeput.	Energie	zal	dan	aangevoerd	moeten	
worden	van	buiten	de	EG.	De	consument	
zal	dit	stevig	voelen	in	zijn	portemonnee.	

De	verwarminsgskosten	kunnen	hoger	
worden	dan	de	huurkosten	of	hypotheeklast.	
De	overheid	heeft	aangekondigd	de	
energieprestatie-eisen	van	nieuw	te	bouwen	
woningen	op	te	schroeven.	Particulieren	in	
de	bestaande	bouw,	en	huurders	moeten	
zich	realiseren	dat	het	energieverbruik	van	
hun	woning	gereduceerd	moet	worden	om	te	
voorkomen	dat	ze	in	financieel	zwaar	weer	
terecht	komen.	Men	moet	tijdig	geïntegreerde	
maatregelen	nemen	om	straks	niet	
overweldigd	te	worden	door	energiekosten	
van	de	eigen	woning.	De	ZPV	zal	actief	
deze	bewustwordinghelpen	bevorderen,	en	
in	de	post-bewustwordingsperiode	actief	
mee	moeten	helpen	om	geïntegreerd	actie	
te	ondernemen.	Passiefbouwen,	energie-
nulbouwen	en	energie-plusbouwen	zal	een	
grote	vlucht	nemen.	Aangezien	zonnepanelen,	
zonneboilers	en	warmtepompenonderdelen	
zijn	van	deze	typen	bouw,	kan	en	zal	de	ZPV	
hier	een	voorlichtingsrol	moeten	spelen.		In	
het	huis	van	de	toekomst	speelt	aardgas	geen	
rol	meer.

•	 Doelstelling: financiële ontwikkeling 
De	financiële	basis	van	de	vereniging	is	
gezond	en	stabiel.	Het	bestuur	is	overigens	
bezorgd	over	het	naar	verhouding	te	grote	
aantal	leden	dat	hun	contributie	niet	tijdig	
betaalt.	Hierdoor	is	de	financiële	armslag	
van	de	vereniging	beperkt,	bijvorobeeld	om	
juridische	assistentie	te	verlenen	bij	leden	die	
conflicten	hebben	met	derden	in	verband	
met	hun	duurzame-energieinstallatie.	De	
penningmeester	ontwikkelt	thans	instrumenten	
om	meer	leden	te	prikkelen	op	tijd	hun	
financiële	verplichtingen	tegenover	hun	
vereniging	te	voldoen.	Streven	is	om	een	
situatie	te	bereiken	waarin	alle	leden	hun	
contributie	jaarlijks	automatisch	voldoen.	

Werving en beheer van fondsen:	De	
vereniging	kent	een	ledencontributie	van	
10	euro	per	jaar.	Er	zijn	geen	significante	
andere	bronnen	van	inkomsten.		De	fondsen	
van	de	vereniging	worden	beheerd	door	de	
penningmeester.	De	boeken	van	de	vereniging	
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wordt	gecontroleerd	door	een	kascommissie	
van	drie	leden	uit	de	vereniging	die	tijdens	de	
jaarlijkse	Algemene	Ledenvergadering	verslag	
doen.	Elk	jaar	wordt	een	nieuwe	kascommissie	
ingesteld	die	tijdens		
De	belangrijkste	uitgaven	van	de	vereniging	
zijn	kosten	verband	houdend	met	
bestuursvergaderingen	en	de	de	Algemene	
Jaarvergadering	van	de	vereniging,		de	
website,	de	informatiekramen	en	de	
vrijwilligersvergoedingen/reiskosten	die	
de	vereniging	geeft	aan	de	bemanningen	
van	de	informatiekramen,	drukwerk	en	
ander	promotiemateriaal.	Reiskosten	voor	
bestuursleden	worden	vergoed	op	basis	van	de	
kosten	van	reizen	met	het	openbaar	vervoer,	
tweede	klasse.	De	vereniging	kent	geen	
vacatiegeld	voor	bestuursleden.

Inzet nieuwe communicatiemiddelen: 
de	ZPV	heeft	een	aanvang	gemaakt	met	het	
actief	deelnemen	aan	Social	Media:	Twitter,	
LinkedIn	en	Facebook.	Via	deze	kanalen	kan	de	
ZPV	direct	en	snel	met	iedereen	in	het	netwerk	
communiceren.	Implementatie	en	beheer	van	
de	Social	Media-software	is	een	taak	van	de	
webmaster.	

Plannen: Middelen	om	de	doelstellingen	
te	realiseren	zijn	de	website,	nieuwsbrieven,	
informatiekramen	en	social	media.	
Andere	middelen	om	de	doelstellingen	te	
bevorderen		zijn	congressen,	prijsvragen,	
manifestaties.

•	 Open	dagen:	leden	van	de	vereniging	
participeren	à	titre	personel	in	de	open	
dagen	van	de	actie	European	Solar	Days.	
De	Solar	Days	zijn	gedurende	4	jaar	in	
Europa	georganiseerd.	De	ZPV	onderzoekt	de	
mogelijkheid	om	de	nationale	organisatie	van	
de	Solar	Days	in	2013	op	zich	te	nemen.

•	 Prijsvragen:	de	ZPV	inderzoekt	d	
emogelijkheid	om	een	priijvraag	in	het	leven	
te	roepen	onder	de	titel	“mooiste	PV	systeem	
van	Nederland”	.	In	2012	wordt	dit	idee	
verder	uitgewerkt.
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Let op wat er dit jaar in Japan gebeurd

Japan	wordt	geteisterd	door	stroomtekort.	Dé	
oorzaak	is	dat	na	de	ramp	met	de	kerncentrale	
bij	Fukushima	bijna	alle	kerncentrales	in	het	
land	zijn	stilgelegd.	De	Japanse	regering	heeft	
haar	plannen	voor	meer	kernenergie	drastisch	
ingeperkt.	De	elektriciteit	moet	nu	op	een	andere	
manier	worden	opgewekt,	en	zonnestroom	past	
heel	goed	in	het	nieuwe	plaatje.	Dat	nieuwe	
plaatje	bestaat	uit	in	totaal	20	GW	vermogen	
aan	duurzaam	op	te	wekken	energie	in	2014:	
bovenop	wat	er	nu	staat.	Gepland	is	0,7	GW	
windenergie	erbij	en	installatie	van	10	GW	
zonne-energie.	In	juli	van	dit	jaar	komt	de	
regering	van	Japan	met	een	nieuwe	feed-in	
regeling.	Volgens	het	gezaghebbende	financiële	
nieuwsagenschap	Bloomberg	is	de	kans	groot	
dat	de	nieuwe	feed-intarieven	beter	zullen	zijn	
dan	de	huidige	Duitse	terugleververgoedingen.	
Wellicht	om	de	stormloop	op	zonnepanelen	
voor	te	zijn	en	om	vooraan	in	de	rij	te	staan	om	
subsidies	op	te	strijken	zijn	op	allerlei	plekken	
in	Japan	firma’s	plannen	aan	het	smeden	om	
zonnestroomcentrales	aan	te	leggen.	Op	dit	
moment	is	een	13	MWp	zonnestroomcentrale	
in	Kawasaki	de	grootste	nationale	installatie	in	
Japan.	

In	het	noorden	van	Japan	is	een	consortium	
actief	bestaande	uit	de	bank	Softbank	en	de	
elektriciteitsproducent	Hokkaido	Electric.	Deze	
club	heeft	een	zonnestroomcentrale	van	liefst	
200	MWp	in	de	pijpleiding.	De	plannen	zijn	er	
maar	men	kijkt	echter	nog	even	tot	juli	de	kat	uit	
de	boom.
In	het	zuiden	van	Japan	gaat	een	consortium	
van	de	firma’s	Kyocera,	IHI	en	Mizuho	Corporate	
Bank	aan	de	slag.	Men	maakte	begin	april	
bekend	dat	definitief	een	zonnestroomcentrale	
van	70	MWp	gebouwd	gaat	worden	bij	de	stad	
Kagoshima.	Omdat	hij	eerder	klaar	zal	zijn	dan	
de	noordelijke	consurrent	wordt	de	Kagoshima-
centrale	eventjes	de	grootste	in	zijn	soort	in	
Japan.	Er	komen	hier	90,000	Kyocerapanelen	te	
liggen.	Het	project	kost	ongeveer	309	milljoen	
Amerikaanse	dollars.	De	bouw	begint	–	niet	
toevallig	-	komende	maand	juli.

Bronnen: Asia Report, en Market Watch, en Bloomberg 
New Energy Finance
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http://www.renewableenergyfocus.com/view/24937/

germany-s-q-cells-to-file-for-bankruptcy/

Begin	april	vroeg	Q-cells,	de	Duite	fabrikant	
van	zonnepanelen	en	exploitant	van	
zonnestroomparken,	surséance	van	betaling	
aan.	Reden	was	dat	de	financiën	volledig	uit	
de	hand	zijn	gelopen	door	de	extraordinaire	
prijsdalingen	van	zonnepanelen	op	de	
wereldmarkt.	Normaal	gesproken	kunnen	
firma’s	tegen	een	stootje,	maar	wat	er	nu	
gebeurt	grenst	aan	een	economische	tsunami:	
massale	overproductie	van	panelen	in	europa	
en	China,	dumpprijzen	van	Chinese	panelen,	
verlaging	van	feed-intarieven	in	Duitsland	en	
Italië	en	daardoor	stagnatie	van	de	Europese	
zonnestroommarkt.	Het	gaat	hier	niet	om	de	
paar	paneeltjes	die	naar	particulieren	gaan,	
maar	om	de	grote	zonnestroomparken	waar	
tientallen	megawattiepeken	aan	zonnepanelen	
staan	geïnstalleerd.	

De	zonnepaneelmarkt	is	in	de	laatste	jaren	
volwassen	geworden,	en	de	grote	shake-out	
is	op	dit	moment	in	volle	gang.	In	Duitsland	
gingen	al	eerder	de	firma’s		Solarhybrid,	Solon,	
Solar	Millenium	en	Scheuten	over	de	kop,	en	
wie	weet	hoe	groot	het	leed	onder	Europese	
fabrikanten	van	zonnepanelen	is.	Q	Cells	
maakte	een	verlies	op	jaarbasis	bekend	van		
€846	miljoen	over	2011,	en	dit	ondanks	een	
omzet	van	meer	dan	€1	miljard.	Ook	in	de	
USA	gaat	het	slecht.	Het	Solyndra-drama	is	een	
voorbeeld	van	hoe	fout	het	kan	lopen.

Q-Cells niet de enige in zwaar weer
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Wildgroei aan zonnepanneelacties

Eind	2010	was	Wijwillenzon	de	eerste	
organisatie	die	buiten	alle	subidieregelingen	
om	collectief	zonnepanelen	en	omvormers	ging	
inkopen	in	China	om	via	het	volume-voordeel	
voor	de	deelnemers	de	prijs	te	kunnen	drukken.	
De	redactie	van	de	PttP	smulde	van	de	verhalen	
die	ze	mocht	optekenen	uit	de	mond	van	de	
initiatiefneemster,	mevrouw	Minnesma.	Ze	
maakte	heel	wat	reisjes	naar	China,	overlegde	
zich	lam	met	banken,	maar	uiteindelijk	rolden	
de	containes	met	panelen	in	Rotterdam	van	
boord	van	de	schepen	die	dat	spul	allemaal	
naar	West-Europa	hadden	gebracht.	In	één	
klap	was	Nederland	vorig	jaar	20	MWp	aan	
ongesubsidieerde	PV-systemen	bij	particulieern	
rijker.	Mevrouw	Minnesma	verdient	de	ereprijs	
van	Groen	Nederland.	Chapeau!
“Dat	kunnen	wij	ook”,	dacht	menige	
club	bij	het	zien/horen	van	het	enorme	
succes	van	Wijwillenzon.	Zo	gezegd	zo	
gedaan.	Gevolg	is	een	enorme	wildgroei	
van	acties	om	particulieren	over	te	halen	
collectief		zonnepanelen	aan	te	schaffen.	De	
gezaghebbende	bron	PolderPV	telde	op	7	
april	liefst	54	initiatieven	en	bestempelde	het	
gebeuren	als	“een	groot	gestoord	gekkenhuis”.	
De	stand	was	eind	april	aangegroeid	tot	64	
acties,	en	het	eind	is	nog	steeds	niet	in	zicht.	
PolderPV	heeft	dagwerk	aan	het	bijhouden.

Onder	de	aanbieders	zijn	de	Vereniging	Eigen	
Huis	(1-2-3	zonne-energie),	de	stichting	Natuur	
en	Milieu	(Zon	Zoekt	Dak;	7150	reserveringen),	
Metdezon-Zoncollectief,	Zonneslag,	Atama-LTO-
Noord	en	gaat	u	maar	een	tijdje	door.	Prijzen	
schommelen	rond	de	2-3	euro	per	wattpiek	
(inclusief	BTW),	afhankelijk	van	type	en	kwaliteit	
panelen,	omvormers	en	al	of	niet	zelf	installeren.

Zelfs	de	groothandel	Makro	schijnt	
zonnepanelen	aan	de	man	te	willen	
brengen	onder	haar	publiek	van	ZZP-
ers,	clubbestuurders,	kleine	winkeliers	en	
snackbarhouders.	

13
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Op	27	september	2010	vertrok	de	Tûranor	
PlanetSolar	uit	Monaco	voor	een	trip	van	60.000	
kilometer	rondom	de	aardbol.	Het	ongewone	
van	deze	expedietie	was	dat	het	schip	uitsluitend	
werd	voortgedreven	met	behulp	van	zonne-
energie.	Op	4	mei	2012	was	de	cirkel	rond	
en	meerde	het	schip	weer	aan	aan	de	kade	in	
Monte	Carlo.	Historie	was	geschreven.	Men	
had	zoveel	mogelijk	de	evenaar	aangehouden	
om	maximaal	van	zoninstraling	te	kunnen	
profiteren.	De	reis	voerde	vanuit	Monte	Carlo	
eerst	westelijk	de	Atlantische	Oceaan	over,	via	
het	Panamakanaal	naar	de	Stillle	Oceaan,	
vervolgens	via	de	Indische	Oceaan	en	het	
Suezkanaal	terug	naar	de	Middellandse	Zee.	
Havensteden	waar	langer	werd	verbleven	waren	
Miami,	Cancun,	Sydney,	Singapore	en	Abu	
Dhabi.

De	Tûranor	PlanetSolar	is	niet	de	eerste	
zonneboot	die	het	huzarenstukje	uitvoert	van	
het	oversteken	van	oceanen	met	uitsluitend	door	
zonne-energie	aangedreven	motoren.	In	2007	
presteerde	een	ander	zonneschip	genaamd	
Sun21	het	om	als	eerste	een	oceaan	over	te	
steken:	vanuit	Sevilla	via	de	Bahama’s	naar	New	
York.	Maar	de	reis	die	de	Tûranor	PlanetSolar	
heeft	gemaakt	slaat	alles	wat	tot	nog	toe	op	dit	
gebied	is	gepresteerd.

Foto: Wikipedia

De	Tûranor	PlanetSolar	is	een	flink	schip,	in	feite	
het	grootste	zonneschip	ter	wereld.		Het	is	een	
catamaran-ontwerp	gebouwd	in	koolstofvezel	
materiaal	op	de	werf	van	Knierim	Yachtbau	in	
de	Duitse	stad	Kiel	dat	31	meter	meet	van	boeg	
naar	achterdek		en	dat	15	meter	breed	is.	Aan	
de	zij-	en	achterkant	kunnen	zonnepanelen	
worden	bijgezet,	de	“flaps”	Zijn	de	flaps	uit	

dan	is	de	breedte	23	meter	en	de	lengte	35	
meter.	De	hoogte	is	6	meter	en	de	diepgang	
1,5	meter.	De	hele	bovenkant	is	bedekt	met	in	
totaal	537	vierkante	meter	zonnepaneel	(18,8%	
omzetefficiency;	in	totaal	93	kWp).	Stroom	
wordt	opgeslagen	in	blokken	van	12	accu’s.	
Elke	accu	heeft	648	lithium-ion	cellen,	en	elke	
accu	levert	388V.	In	elke	romp	bevindt	zich	
twee	elektrische	motoren	van	maximaal	30	kW	
vermogen	(gemiddeld	“verbruik”	10	kW;	de	
boot	kan	maximaal	3	dagen	zonder	zonneshcijn	
doorvaren).		De	maximumsnelheid	is	14	knopen.	
De	massa	is	95	ton	en	het	ontwerp	kostte	12,5	
miljoen	euro	om	te	bouwen.	Eigenaar	is	Immo	
Ströher	uit	Langen	in	Hessen,	Duitsland.

De	naam	Tûranor	is	afgeleid	van	JRR	Tolkien’s	
“In	de	ban	van	de	Ring”	en	kan	worden	
vertaald	als	“Kracht	van	de	Zon”.	Het	idee	om	
de	wereld	rond	te	varen	met	een	zonneboot	
is	afkomstig	van	Raphael	Domjan,	maar	
gedurende	het	grootste	deel	van	de	trip	was	
Patrick	Marchesseau	de	gezagvoerder.	Verder	
bestond	de	bemanning	uit	5	personen.	Het	schip	
kan	overigens	40	man	herbergen.Op	de	wal	
begeleidde	een	groep	mensen	onafgebroken	de	
tour.

Zie	ook	www.planetsolar.org

Foto: Wikipedia 9 mei 2010, Hamburg.  
Proefvaart op de Middellandse Zee

Rond de wereld met een zonneboot
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Hoeveel PV staat er in 2016?

In	de	hoeveelheid	opgesteld	vermogen	en	
het	jaarlijks	toegevoegde	vermogen	kan	
zonnestroom	langzamerhand	volwassen	worden	
genoemd.	De	industrie	praat	niet	meer	over	
megawattpieken	maar	over	gigawattpieken,	
en	als	er	een	zonnenstroompark	van	50	MWp	
wordt	bijgebouwd	halen	we	onze	schouders	
op	want	het	record	ligt	al	rond	de	600	
MWp.	Het	mag	u	dan	ook	niet	verbazen	dat	
prognoses	elk	jaar	groter	en	meeslepender	
worden.	De	EPIA	(Europese	organisatie	van	
zonnestroomfabrikanten)	heeft	onlangs	een	
nieuwe,	bijgestelde	prognose	uitgebracht	over	
wat	men	denkt	dat	er	over	4	jaar	in	de	wereld	
aan	zonnestroom	zal	staan.	Dat	is	niet	mis.	U	
houdt	de	adem	in!

Men	verwacht	dat	in	2012	het	totale	wereldwijd	
geinstalleerde	PV	vermogen	zal	stijgen	van	
de	70	GWp	eind	2012	naar	100	GWp.	
Ook	in	2013	komt	er	iets	van	30	GWp	bij,	
en	daarna	gaat	het	crescendo	tot	mogelijk	
340	Gigawattpiek	aan	totaal	opgesteld	PV-
vermogen	aan	het	eind	van	2016.	Die	340	
GWp	vertegenwoordigt	een	hoeveelheid	
geproduceerde	stroom	gelijk	aan	die	van	140	
kerncentrales	van	het	formaat	Borssele.	Als	u	het	
zo	bekijkt	kan	er	nog	veel	meer	zonnestroom	
bij,	want	van	kerncentrales	in	het	algemeen	
houden	we	niet,	van	Borssele	helemaal	niet,	en	
van	zonnepanelen	wel.	Er	staan	350	werkende	
kerncentrales	in	de	wereld.	Die	mogen	wat	ons	
betreft	allemaal	worden	gedoofd.	En	de	zon	
schijnt	altijd	wel	ergens	op	de	wereld.		



	 Jaargang	9	•	nummer	2	•	juni	2012

Cristoph	Karl	La	Due,	zegt	u	maar	“Chris”	
is	de	bedenker	van	een	grappige	en	slimme	
technologie		die	hij	‘Solarphasec’	heeft	
genoemd.	Chris	heeft	ook	meteen	een	firmaatje	
met	dezelfde	naam	gesticht	om	zijn	idee	aan	de	
man	te	brengen.

De Solarphasec ‘Sentinel’ PV kegel

De	Sentinel	is	een	1	kWp	spin	cell	generator.	De	
firma	noemt	het	ding	‘revolutionair’,	en	dat	moet	
ook	zo	zijn	want	de	firma	vergelijkt	hun	product	
met	een	4	kWp	vlak	PV-systeem	van	traditioneel	
polysilicium.	Solarphasec	claimt	dat	de	
kegelvormige	opbouw	van	haar	PV	systeem	40%	
meer	opbrengst	geeft	dan	traditionele,	platte	PV	
panelen.	En	liefst	60%	meer	opbrengst	per	jaar.	
Er	zou	4x	minder	silicium	voor	nodig	zijn	dan	
voor	conventionele	panelen,	geen	omvormer	
nodig	(zit	ingebouwd?),	de	voetafdruk	is	kleiner	
dan	die	van	traditionele	ontwerpen	en	dus	kost	
het	apparaat	minder	per	Wattpiek	dan	de	platte	
panelen.	Er	worden	getallen	genoemd	van	18	
cent	per	kilowattuur	over	de	totale	levensduur	
vergeleken	met	38	cent	per	kilowattuur	voor	
traditonele	zonnepanelen.	En	het	ziet	er	geinig	
uit.	

Waarom	zou	zo’n	constructie	het	beter	doen	
dan	een	vlak	systeem?	Een	kegel	heeft	een	
aan	de	zon	blootgesteld	oppervlak	gelijk	aan	
doorsnee	aan	de	voet	vermenigvuldigd	met	de	

halve	hoogte,	en	dan	is	er	nog	wat	correctie	
nodig	voor	de	invalshoek,	en	de	kromming	van	
de	kegel.	Een	deel	van	het	oppervlak	ontvangt	
sowieso	geen	directe	zonnestraling.	Het	is	wel	
zo	dat	de	kegel	fungeert	als	twee-assige	tracker	
zodat	de	hoeveelheid	aan	de	zon	geexposeerd	
oppervlak	over	de	hele	dag	leuk	gelijk	blijft.	
Vandaar	wellicht	de	grafiek	die	men	publiceert	
over	de	opbrengst:	een	brede	piek,	terwijl	een	
standaard	PV	systeem	een	smalle	piek	heeft.		

De	redactie	heeft	toch	wel	zijn	bedenkingen.	Het	
doet	allemaal	erg	sterk	aan	Solyndra	denken	
waar	men	een	cilinder	PV	materiaal	horizontaal	
legde	met	een	reflecterende	laag	eronder.	De	
opbrengst	van	de	Solyndra’s	zou	ook	erg	hoog	
zijn	maar	in	de	praktijk	viel	het	allemaal	een	
beetje	tegen.	We	zijn	nooit	vergelijkende	tests	
tegengekomen,	en	dat	spreekt	boekdelen.	Met	
kegels	kan	het	dezelfde	kant	op	gaan.	En	het	
woord	“spin	cell”	suggereert	dat	het	ding	om	
zijn	as	draait.	Dat	is	handig	als	je	iets	koel	
wilt	houden,	hetgeen	de	productie	verhoogt.		
Draaiende	dingen	moeten	alleen	op	de	een	of	
andere	manier	worden	aangedreven,	meestal	
door	een	motor.	Een	aandrijvingen	kosten	
stroom	en	zijn	onderhoudgevoelig.	Voordeel	
kan	wel	zijn	dat	de	wind	weinig	vat	heeft	op	een	
kegel.	In	ons	klimaat	zou	dat	gunstig	uitvallen.

Een “revolutionaire” kegel van Solarphasec

16



	 Jaargang	9	•	nummer	2	•	juni	2012

17

http://www.renewableenergyworld.com/rea/
news/article/2012/02/germanys-new-solar-
containment-policy?cmpid=WNL-Wednesday-
February29-2012

U	weet	waarschijnlijk	dat	het	in	Duitsland	
rommelt	op	zonnestroomgebied.	Jaren	lang	was	
Duitsland	haantje	de	voorste	in	het	stimuleren	
van	zonne-energie	door	als	eerste	land	ter	
wereld	feed-in	tarieven	in	te	voeren	(1991)	
gevolgd	door	de	onnavolgbaar	succesvolle	
Erneuerbare	Energien	Gesetz	(EEG)	(2000).	Dit	
alles	dankzij	Hermann	Scheer.

Dankzij	de	EEG	staat	er	op	dit	moment	
een	opgesteld	zonnestroomvermogen	van	
ongeveer	25	GWp,	genoeg	panelen	om	
kolenstroomboeren	het	land	uit	de	drijven	
(die	bouwen	dus	kolencentrales	in	viespeuk	
Nederland)	en,	wellicht	belangrijker,	goed	voor	
het	naar	beneden	duwen	van	stroomtarieven	
op	de	traditioneel	voor	kolenstroom	meest	
profijtelijke	momenten	van	de	dag,	namelijk	
rondom	het	middaguur.	Voor	Duitsland	is	het	
niet	zo	erg	om	kerncentrales	te	sluiten	want	er	
is	genoeg	alternatieve	wind-	en	zonnestroom	
voorhanden.

Succes	wekt	jaloezie	op.	Zo	ook	in	Duitsland.	
De	kosten	voor	de	energieboeren	van	de	EEG	
worden	geschat	€7	miljard.	Hierdoor	is	de	
opslag	op	de	stroomprijs	behoorlijk	opgelopen	
(3	eurocent	–	in	Duitsland	kost	een	kilowattuur	
stroom	voor	de		consument	overigens	nog	
altijd	minder	dan	in	Nederland).	Voor	de	
stroomleveranciers	staat	de	winstgevendheid	
van	hun	kolen-	en	bruinkoolcentrales	op	het	
spel,	vandaar	dat	de	lobby	van	deze	club	in	de	
Duitse	Bundestag	elk	jaar	groter	is	geworden.	
Omdat	intussen	ook	de	prijs	van	zonnepanelen	
in	duikvlucht	was	geraakt	besloot	men	iets	te	
gaan	doen	aan	de	in	de	ogen	van	velen	te	hoge	
feed-invergoeding.	

In	de	eerste	weken	van	dit	jaar	bleek	dat	het	
aantal	nieuwe	PV-installaties	in	2011	gigantisch	
was	geweest:	7,5	GWp.	Dit	was	veel	meer	dan	
de	geplande	2,5	tot	3,5	GWp	die	in	de	planning	

zat.	Alleen	al	in	december	2011	was	3	GWp	
geplaatst,	door	zonnenstroomproducenten	die	
de	tariefsverlaging	per	1	januari	2012	zagen	
komen	en	alvast	op	de	oude	voorwaarden	feed-
in	aan	wilden	vragen.	De	Euro-crisis	kwam	er	
nog	eens	dunnetjes	overheen	en	alle	neuzen	
stonden	richting	bezuiniging	en	inkorting	van	het	
EEG	programma.

In	de	planning	zijn	nu	een	verdere	reductie	van	
het	feed-intarief	naar	iets	van	24	eurocent/
kWh.	Erger	is	dat	de	minister	van	Milieuzaken	
een	limiet	heeft	voorgesteld	van	de	omvang	van	
nieuwe	PV	centrales	en	wel	zodanig	dat	er	per	
jaar	niet	meer	dan	1	GWp	gaat	bijkomen.	De	
voorstellen	naar	de	Bundestag	kwamen	er	niet	
ongeschonden	door.	Zoals	het	er	nu	voorstaat	
gaan	de	feed-intarieven	per	1	januari	2013	
drastisch	omlaag	(-30%)	op	alle	Pv-systemen	
geinstalleerd	ná	9	maart	2012.	Even	snel	wat	
PV	bijbouwen	tegen	de	oude	regeling	kan	dus	
niet	meer.	Iedereen	kijkt	dus	met	spanning	
naar	wat	er	dit	jaar	verder	in	Duitsland	
gebeurt.	De	nieuwe	regeling	is	namelijk	nog	
niet	geratificeerd	door	beide	kamers	van	de	
Bundestag.

Samenvatting	van	nieuwe	feed-intarieven:
Voorstellen	nieuwe	feed-intarieven

Systeemomvang tariefreductie %	degressie

tot	10	kWp 19,5	Eurocent/kWh 20	procent

tussen	10	kWp	tot	

1	MWp

16,5	Eurocent/kWh 25	tot	29	procent

tussen	1	MWp	en	

10	MWp

13,5	Eurocent/kWh 26	procent

meer	dan	10	MWp geen geen	

teruglevertarief

protest in 
Berlijn

Wolken voor de zon in Duitsland?



	 Jaargang	9	•	nummer	2	•	juni	2012

18

Windenergie	is	bezig	aan	een	gestadige	
opmars.	Wereldwijd	voorzag	windenergie	vorig	
jaar	3	procent	van	de	elektriciteitsvoorziening.	
In	2011	werd	wereldwijd	iets	van	50	miljard	
euro	geïnvesteerd	in	windenergie.	Bij	de	
jaarwisseling	2011-12	stond	in	totaal	237	
GW	opgesteld	windenergievermogen	met	een	
productievermogen	gelijk	aan	dat	van	280	
kerncentrales.	Het	totale	aantal	kerncentrales	op	
de	aardbol	is	vrij	constant:	380.	Met	een	jaarlijks	
installatie	erbij	van	40-50	GW	aan	windenergie,	
terwijl	kernenergie		op	zijn	best	gelijk	blijft,	
gaat	de	inhaalslag	stevig	door.	De	World	Wind	
Energy	Association	(WWEA)	verwacht	bij	de	
huidige	groei	in	2020	een	totaal	opgesteld	
windenergievermogen	van	1.000	GW.	De	grote	
drijvende	krachten	achter	windenergie	zijn	op	dit	
moment	China	en	de	Verenigde	Staten.	China	
nam	in	2011	de	helft	van	de	aanwas		aan	
windenergie	voor	haar	rekening.	Toch	is	in	dat	
land	de	penetratie	van	windenergie	nog	laag	
(3%).

Door	de	enorme	groei	van	windenergie	(en	
de	omvang	van	windturbines)	wordt	de	prijs	
van	windstroom	steeds	concurrerender.	Op	dit	
moment	schat	de	president	van	de	WWEA	dat		
de	productiekosten	van	1	kWh	windstroom	op	
land	tussen	5	en	9	eurocent	schommelt.	Off-
shore	windturbines	leveren	electriciteit	tegen	een	
prijs	die	ongeveer	het	dubbele	is	van	windstroom	
op	land,	tussen	18	en	20	eurocent	per	kWh. 
Stroom	uit	een	nieuwe	kolencentrale	kost	7	
eurocent.	Het	zijn	in	feite	afgeschreven	oude	
kolencentrales	die	spotgoedkope	stroom	
produceren.		Hierbij	moet	worden	aangetekend	
dat	kolencentrales	straks	moeten	gaan	betalen	
voor	hun	uitstoot	aan	roet	en	CO2	wat	
kolenstroom	te	duur	gaat	maken.	Ook	voor	
kernenergie	zijn	de	z.g.	secondaire	factoren	
(effect	op	de	volksgezondheid)	ongunstig.
Spanje	en	Denemarken	voorzien	in	20%	van	hun	
elektriciteitsbehoefte	met	windstroom.	Duitsland	
haalt	10%	(en	verwacht	20-25%	in	2020),	de	
USA	2%,	en	Nederland	4%.

bron: http://www.evwind.es/noticias.php?id_not=18044

Wind gaat kernenergie onderuit blazen
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Als	u	dacht	dat	de	prijs	van	zonnepanelen	
haar	dieptepunt	heeft	bereikt,	dan	heeft	u	het	
mis.	Allereerst	gaat	waarschijnlijk	de	BTW	
op	zonnepanelen	ondanks	of	juist	dankzij	
de	nieuwe	bezuinuigsplannen	van	onze	
regering	omlaag.	In	de	tweede	plaats	wordt	
er	voortdurend	gesleuteld	aan	de	efficiëntie	
waarmee	zonnepanelen	worden	vervaardigd.	
Zo	heeft	een	Amerikaans	bedrijfje	genaamd	
Twin	Creeks	Technologies	aangekondigd	dat	ze	
plakjes	silicium	kan	vervaardigen	die	dunner	
dan	dun	zijn,	namelijk	50%	dunner	dan	de	
dunste	conventioneel	vervaardigde	(gezaagde)	
plakjes.	Dat	scheelt	heel	veel	kostbaar	solar	
grade	silicium	en	dus	kan	de	prijs	van	de	
panelen	verder	omlaag.	Men	heeft	bij	Twin	
Creeks	Technologies	een	techniek	ontwikkeld	die	
men	Proton	Induced	Exfoliation	(afgekort	PIE)	
heeft	gedoopt.	Op	de	website	van	het	bedrijf	
kunt	u	lezen:	“Met	de	PIE	techniek	worden	
waterstofatomen	in	het	bovenste	laagje	van	een	
silicium	wafer	ingebed.	vervolgens	wordt	de	
wafer	verhit.	De		waterstofatomen	laten	hierdoor	
als	het	ware	een	dun	laagje	van	de	wafer	

afbladderen”.	De	waterstofatomen	werken	dus	
als	een	soort	mes	dat	dit	dunne	laagje	afscheidt.	
De	dikte	van	het	afgeschilferde	laagje	bedraagt	
20	micron	(0,02	millimeter).	De	grote	truc	is	om	
een	perfect	vlak,	20	micron	dik	plakje	te	krijgen.	
Hoe	men	dát	voor	elkaar	krijgt	is	het	geheim	
van	de	smid.	

Als	deze	techniek	de	markt	zou	bereiken,	
is	het	langzamerhand	niet	meer	de	prijs	
van	de	zonnepanelen	die	de	systeemprijs	
bepaalt	maar	de	prijs	van	de	omvormer	en	
de	installatiekosten.	Zo	ver	zijn	we	intussen	al	
gevorderd.	Zonnestroom	is	al	lang	en	breed	
binnen	bereik	van	de	consument	gekomen,	
maar	dat	het	zó	snel	zou	gaan	heeft	niemand	
gedacht,	zelfs	de	meest	stoutmoedige	
zonnestroom-goeroe	niet.

website: www.twintechnologies.com/technology/
hyperion.html

40 dollarcent per wattpiek komt eraan
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