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Oude wijn in nieuwe zakken

De ministersstoelen in Den Haag worden sinds kort warm 
gehouden door de achterwerken van verse bewindslieden. 
Behalve op het ministerie van Economische Zaken. Daar 
zit een veteraan, Henk Kamp, bekend als koudbloedig 
rasbestuurder die voor zover de redactie weet nog nooit 
het begrip als ‘hernieuwbare energie’ in de mond heeft 
genomen. Wellicht heeft hij er nog nooit van gehoord. Want 
zo gaat dat in zijn politieke kringetje. Energie betekent voor 
hem iets van de trap nemen om stroom te besparen voor 
de lift in het ministerie. Een nobel streven dat past in zijn 
opdracht. Die luidt: bezuinigen Bezuinigen is zijn mantra. 
Met rappe pen handtekeningen zetten onder gewichtige 
bezuinigingsbesluiten, dat zal hij gretig doen. Maar ja, 
met pennelikken wek je geen energie op. Het wordt dus 
waarschijnlijk business as usual, zoals we gewend zijn, 
met veel bezoeken van en naar olieboeren, vooral veel 
gasjongens op de stoep, en met wellicht een knipoogje naar 
kernenergie als proefballonnetje (zie NU.nl, 29 oktober 
2012). Het bloed stroomt bij de komende bewindsman en 
zijn trouwe hoofdambtenaren nu eenmaal waar het niet gaan 
kan. En er moet bezuinigd worden, bezuinigd, bezuinigd, 
bezuinigd. Dit betekent dat mensen die zonnepanelen op 
hun dak willen hebben bepaald niet het hoofd afwachtend 
naar de rijksoverheid moeten keren in afwachting iets gedaan 
te krijgen. De mensen die dat tóch doen kunnen heel lang 
wachten. De heren regeerders in Den Haag zullen naar 
verwachting niet veel meer doen dan duimendraaien, want de 
heersende mening is dat zonnepanelen net als windmolens 
slechts subsidie verstoken. We zullen het dus zelf moeten doen. 
Net als altijd. Met plezier heren, wij redden ons zelf wel, en de 
wereld haalt Nederland gewoon in, is het niet rechts dan is het 
wel links.
De redactie wenst u veel leesplezier in dit nummer van Power 
to the People

De redactie
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Japan stapt uit kernenergie
In Tokio werd op 14 september jongstleden een 
kabinetsbesluit bekend gemaakt om definitief 
uit kernenergie te stappen. Dat “definitief” moet 
u met een korreltje zout nemen. Uiterlijk 2030 
moet de laatste kerncentrale zijn gesloten. 
Met onmiddellijke ingang zijn drie reactoren 
definitief op non-actief gesteld op basis van 
de deelbeslissing dat centrales niet meer dan 
40 jaar operationeel mogen zijn. Deze drie 
reactoren staan bij Tsuruga (nr. 1 – gestart in 
1970) en Mihama (nr 1 en nr 2 – gestart in 
respectievelijk 1970 en 1972).

De bouw van de kerncentrale bij Oma (Aomori) 
en van reactor nummer drie van de Shimane-
centrale in Matsue was stilgelegd na de ramp 
van de reactoren van de Fukushima- Dai 
Ichii centrale. Het is onduidelijk of de bouw 
van Shimane nu helemaal wordt afgeblazen 
of dat de bouwplaatsen in de mottenballen 
gaan. De Japanse regering is berucht om haar 
onduidelijkheid en besluiteloosheid op dit punt. 

Experts benadrukken dat sommige centrales in 
gebieden staan waar breuken in de aardkorst 
voorkomen en dat wellicht een aantal reactoren 
precies bovenop een breuklijn zijn gebouwd. 
Sinds Fukushima is men niet gerust meer dat de 
veiligheid hiermee is gegarandeerd.

Binnen vijf jaar zullen nog eens zes reactoren in 
Japan de leeftijd van 40 jaar hebben bereikt en 
verplicht met pensioen gaan. Menig Japanner 
zal een zucht van verlichting slaken als het 
atoomvuurtje bij hem inde buurt wordt gedoofd.

http://www.pennenergy.com/index/articles/
newsdisplay/1745677015.html?cmpid=EnlDailyPowerSe
ptember202012

Japan stapt uit kernenergie
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Berlijn: kolencentrales niet uitzetten

Een grote kolencentrale in Frimmersdorf Bodoklecksel - 
Wikipedia / Creative Commons 3.0 by-sa

De Duitse regering dreigt energieproducenten 
te verplichten om oude centrales komende 
winter in productie te houden. Berlijn vreest 
voor energietekorten, zo meldde het Duitse 
persbureau DPA afgelopen september. Oude 
centrales die worden gestookt op fossiele 
brandstoffen, zoals kolen en gas, zijn steeds 
minder rendabel. Ze moeten het in Duitsland 
afleggen tegen wind- en zonne-energie. Door 
de toenemende productie van groene stroom 
dalen de inkoopprijzen.
Tekort 
Omdat er geen meldingsplicht is voor het 
stilleggen van energiecentrales, zou er zomaar 
een tekort kunnen ontstaan. Volgens DPA houdt 
het ministerie van Economie rekening met een 
tekort van honderden megawatt. Tegen die 
achtergrond is het ministerie bezig de regels zo 
te wijzigen dat de voorzieningen in Duitsland 
zeker gesteld worden”, zo meldt een bron op het 
ministerie. Energieproducenten hopen dat de 
regering met een financiële regeling komt om 
onrendabele centrales in de lucht te houden.

Kernenergie 
Doordat de afgelopen winter acht kerncentrales 
stil waren gelegd, was de situatie toen ook 
zorgelijk. Daarom zijn er al wel afspraken 
gemaakt over energieleveranties, ook vanuit 
centrales in Oostenrijk. Toch zou dat niet 
voldoende kunnen blijken. Wind- en zonne-
energie nemen in Duitsland een hoge vlucht. 
Onlangs werd er een record geboekt, toen op 
een dag tussen 13.00 en 14.00 uur in totaal 
31.500 megawatt aan groene (zonne)stroom 
werd opgewekt. Van de energie die in Duitsland 
wordt opgewekt is inmiddels 45 procent 
afkomstig uit wind- en zonne-energie.
Groei van zonne-energie:
De groei van PV is nergens ter wereld zo 
onstuimig geweest als in Duitsland. Als u grafiek 
1 ziet, lijkt het of er tussen 1990 en 2000 niets 
is gebeurd. het tegendeel is waar, namelijk 
groei van 0,6 MWp in 1990 naar 76 MWp in 
2000. Daarna ging het steil bergopwaarts en 
wel zodanig dat de getallen van de afgelopen 
vijf jaar de curve van de jaren ervoor terugduwt 
richting nul. In 2002, dus 10 jaar geleden, was 
er in Duitsland in totaal 163 Mwp geïnstalleerd, 
ofwel toen al meer dan nu in heel Nederland. 
Door de enorme aanwas staat de teller thans 
(derde kwartaal 2012) boven 30.000 Mwp, 
ofwel 30 GWp, een hoeveelheid genoeg om zo 
nu en dan overdag het equivalent vermogen van 
50 kerncentrales á la Borssele te leveren.
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Die enorme hoeveelheid zonnestroomvermogen 
heeft ook duidelijk invloed op de 
elektricteitsproductie. Bijgaand plaatje is 
afkomstig van Wikipedia en laat de bijdragen 
zien van diverse componenten aan de dagelijkse 
elektriciteitsmix in Duitsland, op twee zonnige 
dagen afgelopen maand mei.

U ziet dat kernenergie en fossiel opgewekte 
stroom de grote stugge massa stroom vormen, 
wat men noemt ‘baseload’ ofwel basisstroom. 
Daar bovenop komt windenergie, overig 
(waterkracht, biomassa) en PV. Duidelijk is 
dat PV in Duitsland overdag zorgt voor bijna 
verdubbeling van het opgewekte vermogen. 
Die opgewekte stroom moet ergens heen. 
De productie van PV gaat redelijk gelijk op 
met de vraag, al begint in het algemeen de 
bedrijvigheid wat vroeger in de ochtend en 
loopt de vraag dus een uurtje of wat voor op 
de startende zonnestroomproductie. Effect is 
dat de energieproducenten moeten kiezen: 
kolencentrale overdag op een lager pitje of 
kernenergie een tandje minder. Men kiest voor 
kolencentrales minder te laten draaien omdat 
een kerncentrale kennelijk nóg slechter snel op 
en neer is te reguleren dan een kolencentrale. 
Gevolg is dat kolencentrales stukken minder 
rendabeler worden, meer CO2 gaan uitstoten 
per eenheid product. Overschot zonnestroom 
wordt overdag goedkoop, want het aanbod 
daarvan kan enorm zijn op een lekkere frisse 
zonnige meidag, is niet bij te regelen en heeft 
voorrang.

http://nos.nl/artikel/418936-berlijn-kolencentrales-niet-

uitzetten.html
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Op 15 oktober jongstleden publiceerde 
Milieu Centraal cijfers over de gedachten van 
1038 Nederlandse huishoudens over hun 
energierekening. Noeste cijferaars bij Milieu 
Centraal hebben uitgerekend dat 20% van 
de geïnterviewden zich zorgen maakt over de 
vraag of de energierekening straks nog wel is te 
betalen. Door stijgende energiekosten verwacht 
één op de vijf huishoudens op andere uitgaven 
te moeten bezuinigen. Daar komt bij dat 44 
procent van de ondervraagden niet weet of men 
aan het eind van dit jaar moet bijbetalen of 
dat men misschien een bedrag terugkrijgt, laat 
staan hoeveel. Het aantal twijfelaars is hoger 
onder huurders (49 procent) en lagere inkomens 
(53 procent) dan bij de rest van Nederland. 
Ongeveer 81 procent van de geïnterviewden gaf 
aan serieus actie te gaan ondernemen om het 
verbruik omlaag te krijgen.

Mensen denken in dat geval vooral aan 
minder warm water gebruiken en het kopen 
van zuinigere apparaten. Aandacht voor dit 
persbericht was er genoeg. Melding op de 
website van de Telegraaf leverde in luttele uren 
375 reacties op. De meeste van deze reacties 
waren nogal zuur en er werden boze vingertjes 
uitgestoken richting Den Haag, naar ons 
idee niet geheel onterecht waar het gaat om 
zwabberbeleid en bizar hoge belastingtarieven 
waarvan niets naar de burger terugkomt in de 
vorm van ondersteuning voor energiebesparing. 
Maar goed, de aandacht was gevestigd. De 
redactie van de PttP toog dus naar de website 
van Milieu Centraal. Die was opgeleukt met 
een enquêtepagina “Advies op maat - Vergelijk 
mijn energiegebruik”. Natuurlijk ging de 
redactie ijverig aan het invullen, en dat ging 
dus helemaal mis. Bij “mijn elektriciteitsgebruik” 
hadden we als fanatieke terugleveraars de 
euvele moed om een negatief getal in te vullen. 
Nee, dat mocht niet. Foutmelding. Het verbruik 
moet minstens 10 kWh zijn. Zouden ze bij 
Milieu Centraal weten wat zonnepanelen plus 
een vleugje zuinigheid voor effect hebben op 

de jaarafrekening? ZPV’ers zijn in hun hart het 
liefst ‘neggies’. De redactie ziet in de enquête 
van Milieu Centraal eigenlijk een verkapte 
poging om gegevens te verzamelen over de 
energetische toestand van ‘s lands particuliere 
bestaande woningbezit. De redactie heeft meer 
vertrouwen in de website van het bedrijfje 
Qurrent (www.qurrent.nl). Daar bevindt zich de 
knapste en inzichtelijkste pagina die de redactie 
ooit is tegengekomen op het gebied van spelen 
met energiebesparing en zelfopwekking door 
huisbewoners: de pagina “mijn huis”. We 
speelden met prachtige keuzemogelijkheden, 
invulvakjes en schakelaartjes om allerlei foefjes 
aan het huis toe te voegen of juist weg te laten. 
De kolomgrafiekjes met kosten en de boompjes 
in het “groene bomen”plaatje groeiden en 
krompen dat het een lieve lust was. En ook met 
negatief elektriciteitsverbruik kan de website 
van Qurrent uitstekend weg. Pet af, Qurrent. 
O ja ze verkopen een kastje dat u met de 
elektriciteitsmeter kunt verbinden om allerlei 
leuke verbruiksgrafiekjes online te kunnen 
zien. Het kastje wordt speciaal geadverteerd 
voor consumenten met slimme meters maar 
zonder zonnepanelen. Wellicht wordt dat wat 
voor de geïnteresseerde leek. Niet  voor de 
energiebespaarfanaat want die kent de standen 
van z’n meter op z’n broekzak.

Week van de Energierekening 
Een en ander vond bij Milieu Centraal plaats 
in de Week van de Energierekening (14-20 
oktober) die men samen met onder meer de 
Vereniging Eigen Huis en de Nederlandse 
Woonbond had uitgeroepen. Onder 
zonnestroombezitters zult u weinig mensen 
tegenkomen die bang zijn voor de energie-
afrekening. Integendeel. Die rekening is meestal 
laag, en met een beetje zonnige zomer krijgt 
men een heleboel geld teruggestort. Vergeet 
u ook niet dat zonnestroom-mensen in het 
algemeen energiebewuster zijn dan de doorsnee 
consument.

Hoe zit dat met de energierekening

7



Jaargang 9 • nummer 4 • november 2012

Een van onze leden stuurde ons zijn ervaringen 
met zonnepanelen en bemetering in de 
meterkast met een ferrarismeter toe. Hier is zijn 
relaas.

Inleiding 
De netbeheerder Liander wijst er via brieven 
en boodschappen op internet erop dat de 
Ferrarismeter niet ontworpen is om terug te 
draaien en met name dat de meter niet geijkt is 
voor teruglevering (en dus niet voor saldering – 
redactie). Omdat ik een PV installatie heb en een 
ferrarismeter gebruik, wilde ik onderzoeken of 
mijn meter wel goed werkt bij teruglevering. De 
omvormer die ik gebruik voor de PV installatie is 
uitgerust met een dagteller zodat ik de dagelijks 
geproduceerde kilowatturen kan registreren. 
De meters
De omvormer: Dit is is een omvormer van 
het type SMA SB 4000 TL-20 (figuur 1) met een 
maximaal afgegeven vermogen van 4.000 W.

figuur  1: de SMA SB 4000 TL

Op de foto ziet u dat het momentane vermogen 
2.718 watt is, dit is het bovenste getal in 
het schermpje (Power). Daaronder staat de 
dagwaarde (Day); dit is het aantal kWh die 
op de betreffende dag tot dat tijdstip door de 
PV installatie geproduceerd zijn: vandaag dus 
alweer 7.393 kWh. Tenslotte staat onderaan 
het totale aantal geproduceerde kWh vanaf het 
begin (Total); hier is dat 2.922,7 KWh.

Deze waarden zijn te vergelijken met de standen 
op de snelheidsmeter van uw auto: snelheid, 
dagteller en totaalteller; de snelheidsmeter geeft 
de momentane snelheid aan.

De meterkast: U ziet de ferrarismeter van 
mijn huis in figuur 2. Boven ziet u  het telwerk 
“kWh” voor de verbruikte kilowatturen, dus  te 
vergelijken met de totaalteller van de omvormer. 
Het horizontale wieltje  in het venster iets onder 
het midden (u kijkt tegen de zijlrand van het 
wieltje aan) draait normaal gesproken naar 
rechts, zoals de pijl aangeeft. Op dat moment 
onttrekt de huisinstallatie stroom aan het net en 
consumeert uw huishouden stroom.

Als uw zonnepanelen meer stroom leveren dan 
de verbruiksapparaten in het huis verbruiken, 
dan draait het wieltje naar links en wordt stroom 
terug ingevoed in het net. De kWh teller draait 
dan naar links, dus terug !

Onderaan, ongeveer in het midden staat nog 
een heel belangrijk gegeven: 187,5  r/kWh. Dit 
betekent dat het wieltje 187,5 omwentelingen 
maakt voor elke kilowattuur die aan het net 
onttrokken is (uiteraard bij draaien naar rechts).  
Als het wieltje 187,5 omwentelingen naar links 
heeft gemaakt springt het telwerk 1 kWh terug 
en hebt u 1 kWh terug in het net gevoed.

Figuur  2: ferrarismeter

8
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Waar blijven de kilowattuurtjes van mijn 
zonnepanelen?
Om een beeld te krijgen wat er  met de 
kilowatturen van de zonnepanelen gebeurt, 
bekijken we figuur 3.
Kijkt u eerst wat er na een dag (24 uur) gebeurd 
is, als de PV installatie minder kilowatturen heeft 
geproduceerd dan wat u in huis aan stroom 
heeft verbruikt.  Stel dat uw panelen  7 kWh 
opwekken en dat u 9 kWh in huis verbruikt. In 
dit geval wordt de resterende 2 KWh uit het net 
gehaald, en de totaalteller op de ferrarismeter 
loopt 2 kilowatturen op.

Figuur  3:

Als de panelen meer opwekken dan het 
huisverbruik, gaat het verschil terug het net in. 
In netwerkbedrijfsjargon heet dit “netinvoeding” 
of “teruglevering”. De totaalteller op uw 
ferrarismeter loopt in dit geval 11 kilowatturen 
terug. Zie figuur 4.

Figuur  4:

Dit zijn maar twee situaties, maar er zijn 
natuurlijk oneindig veel variaties mogelijk. We 
kunnen dit weergeven in Figuur5.

Figuur  5:

Figuur 5 geeft de eerdere twee situaties van 
figuren 3 en 4 aan in de vorm van de rode 
vierkantjes. Een van de rode vierkantjes (die de 
stitatie van figuur 3 weergeeft; netto consumptie) 
ligt boven de nullijn en het andere rode 
vierkantje (situatie van figuur 4; teruglevering) 
ligt onder de nullijn. Het blauwe cirkeltje is het 
speciale geval dat de zonnepanelen precies 
evenveel aan stroom produceren als allerlei 
apparaten gedurende 24 uur in uw huis 
verbruiken. In dit geval blijft de stand van de 
totaalteller op de ferrarismeter precies gelijk!

U ziet dat dat elke combinatie op de lijn Y=-x+9  
ligt. Het snijpunt met de Y-as is ook speciaal: dit 
is de netto nulopbrengst van de zonnepanelen. 
Let wel, het gaat hier steeds om dagverbruiken 
van precies 9 kWh van de apparaten in het 
huishouden. Bij fluctuerende dagverbruiken 
zullen de punten niet precies op de lijn liggen, 
maar met toevalsschommelingen  er om 
heen. Deze grafiek is een belangrijke drijfveer 
van zonnepaneelbezitters om te proberen 
het huisverbruik te verminderen. Hoe meer 
teruglevering, des te gunstiger voor de klant 
wordt de eindafrekening met het energiebedrijf.

Verder is heel belangrijk dat de helling -1 is, dat 
wil zeggen een hoek van 45 graden wat in de 
driehoek linksboven  goed te zien is. De benen 
van de driehoek zijn immers precies gelijk: 9 en 9.
Stel dat de hoek niet precies 1 is, dan is een 
van de kWh waarden “anders” dan de andere. 
Als bijvoorbeeld de meter van de omvormer 
5% lagere waarden geeft dan de ferrarismeter, 
dan is de helling ook afwijkend met ca 5%, 
dus niet gelijk aan 1,00 maar aan 1,05. U 
kunt zich dit voorstellen door de schaal van de 

9
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zonnepaneelopbrengst iets te laten inkrimpen. 
De lijn word dan steiler en de helling groter dan 
-1, namelijk ca -1,05. Dit biedt de mogelijkheid 
om door dagelijks een meetpunt te maken de 
helling te checken.

Kloppen de getallen van de omvormer?
Figuur 6 geeft de meetwaarden weer van een 
aaneengesloten periode van 4 weken tussen 11 
augustus en 9 september 2012.

Figuur  6.

In deze periode ziet u voortdurend een 
hogere paneelopbrengst dan huisverbruik. De 
totaalteller van de  ferrarismeter liep in deze 
periode dan ook flink terug. Verder fluctueert 
het huisverbruik tussen circa 7 en 11 kWh per 
dag  met een gemiddelde rond 9 kWh. Tijdens 
de ze zonnige dagen medio augustus leveren de 
panelen tussen 20 en 25 KWh per dag. Later in 
de meetperiode zakte dit iets maar fluctueerde 
nog steeds tussen 10 en 20 kWh per dag.

De gegevens staan samen met de standen 
van de ferrarismeter in tabel I. Zetten we 
de ferraris meterverandering uit tegen de 
zonnepanelenopbrengst, dan geeft dit figuur 7.

Figuur  7:

In figuur 7 ziet u de lijn van figuur 5 terugkomen. 
De helling blijft vrijwel gelijk aan -1. Dit wil 
zeggen dat de kWh waarden van de omvormer 
en de ferrarismeter “hetzelfde “ zijn. Het snijpunt 
met de y-as geeft het gemiddelde dagverbruik 
aan.

Gaan we er van uit dat de meter op de 
omvormer correct en nauwkeurig is, dan is 
de ferrrarismeter ook correct en nauwkeurig.. 
Let wel: het gaat hier om dagen dat er netto 
behoorlijk teruggeleverd werd.

Conclusie: Teruglevering wordt dus heel 
betrouwbaar door mijn ferrarismeter gesaldeerd. 
De netbeheerder kan beweren dat de meter 
niet is geijkt, maar de ferrarismeter meet 
teruglevering zeer nauwkeurig
Bijlage

Tabel I:

Meterstanden opgenomen op eind avond, rond 10 uur

ferraris zonne
ferraris meter panelen eigen

Datum meter stand  opbrengst verbruik
stand verandering
kWh kWh kWh kWh

10-08-12 20638,0
11-08-12 20633,5 -4,5 15,0 10,5
12-08-12 20616,0 -17,5 26,1 8,6
13-08-12 20604,0 -12,0 23,8 11,8
14-08-12 20591,5 -12,5 20,1 7,6
15-08-12 20575,5 -16,0 24,4 8,4
16-08-12 20561,5 -14,0 22,9 8,9
17-08-12 20548,5 -13,0 20,4 7,4
18-08-12 20535,0 -13,5 23,3 9,8
19-08-12 20522,5 -12,5 22,0 9,5
20-08-12 20511,5 -11,0 19,5 8,5
21-08-12 20506,5 -5,0 13,6 8,6
22-08-12 20498,0 -8,5 17,6 9,1
23-08-12 20483,5 -14,5 21,8 7,3
24-08-12 20479,5 -4,0 12,2 8,2
25-08-12 20476,5 -3,0 12,1 9,1
26-08-12 20468,5 -8,0 16,7 8,7
27-08-12 20459,0 -9,5 19,6 10,1
28-08-12 20457,5 -1,5 12,5 11,0
29-08-12 20448,0 -9,5 20,1 10,6
30-08-12 20440,0 -8,0 16,5 8,5
31-08-12 20440,0 0,0 9,3 9,3

1-09-12 20426,5 -13,5 22,7 9,2
2-09-12 20421,5 -5,0 15,8 10,8
3-09-12 20409,0 -12,5 21,4 8,9
4-09-12 20396,5 -12,5 20,9 8,4
5-09-12 20392,5 -4,0 11,3 7,3
6-09-12 20389,5 -3,0 12,9 9,9
7-09-12 20385,0 -4,5 14,8 10,3

gemiddeld -9,0 18,2 9,2
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Naar aanleiding van het stukje 
“Wereldkampioen bantam-PV installaties: 
Duitsland of Australië” in het vorige nummer 
van de PttP reageerde een lezer ietwat 
geïrriteerd, met name over onze bewering dat 
er in Nederland in 2011 slechts 25 MWp was 
bijgeplaatst (1,5 Wp per inwoner). Dit  getal 
was de lezer blijkbaar in het verkeerde keelgat 
geschoten, want hij was als een razende aan het 
zoeken geslagen in een poging om uit te vissen 
hoe alles écht precies in elkaar steekt. Hier volgt 
het ingezonden stuk van onze lezer (integraal 
weergegeven), al stoort de redactie zich wel aan 
de suggestie dat het schaamrood op onze kaken 
zou moeten staan. Maar goed, dat wordt weer 
gecompenseerd door het laatste zinnetje van het 
ingezonden stuk.

Besten, dank voor de laatste PttP van de ZPV. Ik 
wilde eventjes wat recht zetten. Jullie claimen op 
pagina 6 het volgende: “In Australië werd in het 
jaar 2011 een hoeveelheid van 41,8 Wp per 
inwoner aan zonnepanelen bijgeplaatst. In ons 
land was dat een schamele 25 MWp, ofwel 1,5 
Wp per inwoner. Gerekend naar de bevolking 
werd in Duitsland dus twee keer zo veel 
geïnstalleerd als in Australië. Over Nederland 
praten we verder niet, het schaamrood zou op 
onze kaken moeten staan.”
Welnu, als we het toch over “schaamrood op 
de kaken” hebben (dat heb ik al sinds ik me 
met PeeVau bezig ben gaan houden, als het het 
eigen “vaderland” betreft, te beginnen met de 
polderkolder van liberaal Brinkhorst), zou dat de 
schrijver van deze aus blaue hinein gelepelde 
onzin beslist sieren.
Want het was volgens het CBS al sinds 31 
mei 2012 toch wel “ietsje meer” (al stelt het 
inderdaad op mondiaal niveau nog steeds 
geen drol voor, al wordt de drol inmiddels 
rap groter...). Namelijk toen, bij de eerste 
publicatie, 43,25 MWp, op 29 juni werd dat 
bijgesteld tot 43,106 MWp in 2011, en dat 
werd overgenomen in het CBS Hernieuwbare 
Energie in Nederland rapport gepubliceerd op 
23 augustus 2012.

Dat is toch wel een lieve 72 procent wat jullie 
daar mis zaten. 43,106 MWp op - eind 2011 
- 16.655.799 inwoners (CBS StatLine), kwam 
dat voor het afgelopen jaar neer op 2,59 Wp/
inwoner, 73% meer dan jullie tongue-in-cheek 
(???) “schatting”.
Representatieve belangen organisaties als 
de ZPV moeten niet “schatten” als ze serieus 
genomen willen worden. Ze moeten de juiste 
statistieken benoemen. Die verklaren. En die 
uitdragen. Die worden, als vanouds, natuurlijk al 
jaren ook op Polder PV getoond. 
Grafisch uitgewerkt, en voor elk lezer (hopelijk) 
makkelijk te duiden...
• www.polderpv.nl/nieuws_PV97.

htm#30aug2012_CBS_cijfers_PV_NL_2011
• www.polderpv.nl/nieuws_PV94.

htm#31mei2012_nieuwe_CBS_grafieken

Mochten jullie dat nodig vinden, mag deze 
reactie best op de site of in een volgende PttP... 
Verder: in het artikel over Duitsland wordt 
gerept van 4,3 GWp in eerste jaarhelft, is 4,4 
GWp geweest volgens Bundesnetzagentur. 
What’s more: met al bekende resultaat juli 
mee gerekend eerste 7 maanden van het jaar 
nu al 4.916 MWp nieuwbouw. Dat telt volgens 
Bundesnetzagentur op tot al 29.701 MWp 
accumulatie...

• www.polderpv.nl/nieuws_PV97.
htm#1sep2012_BNA_update_BRD_juli2012

Ook gaat het nog steeds niet om een 
“teruglevertarief” in BRD, Duitsers SALDEREN 
NIET! Vrijwel alles wordt direct met eigen 
Einspeise Meter, fysiek gescheiden van de 
standaard afnemer, op het net gezet. Eigenlijk 
niet “voor” de meter. Beter gezegd: “Naast” 
de meter. Met, vergeet dat niet, een extreem 
gedetailleerd dictaat in Wet wat ALLES, maar 
dan ook echt ALLES regelt. Als dat niet wordt 
gedaan, wordt het alweer een zwijnenstal.

Lezersreactie: Hoeveel PV staat/ligt er 

eigenlijk in Nederland?
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En de rush in de eerste jaarhelft (maar let ook 
op juli met 543 MWp nieuw), werd weliswaar 
door dreigende extra ingrepen in de Einspeise 
Vergütungen veroorzaakt, maar die was niet 
“per 1 juli”. Maar MET TERUGWERKENDE 
KRACHT vanaf 1 april 2012. Vanaf 1 mei 
zouden dan ook nog eens extra maandelijkse 
degressies voor nieuwe installaties volgen:

• www.polderpv.nl/nieuws_PV95.
htm#16juli2012_EEG_revisie_details

De cijfers tot en met september moeten zo 
spoedig mogelijk worden gepubliceerd: per 1 
oktober moet immers een nieuwe degressie voor 
2013 zijn vastgesteld, en daarvoor hebben ze de 
oude cijfers voor 2011 nodig... Drukke dagen 
voor de Bundesnetzagentur ambtenaren, die 
vast al bezig zijn de resultaten voor augustus uit 
te vlooien...

Owjaa: de nationale (draak van een) 
subsidieregeling is niet gemaximeerd op 600 
Euro, maar op 650 Euro per aanvraag... 
(pagina 13). Zelfde pagina: “Er ligt nu wel 
100 megawattpiek op Nederlandse daken.” 
Dat klopt alweer niet, zelfs niet met jullie 
vorige claim, zie boven (jullie claim, 25 MWp 
nieuwbouw voor 2011 bovenop CBS eindstand 
2010, 88 MWp, zou bij jullie zijn uitgekomen op 

113 MWp, wat zoals gezegd totaal verkeerde 
en veel te lage inschatting was, want het was 
43,106 MWp nieuwbouw in 2011, en eind 2011 
dus 130 MWp inclusief een door het CBS “uit de 
statistieken gegooide” 1 MWp).

Mijn huidige stand van zaken voor zover 
bekend: 130 MWp CBS eind 2011 plus 14,9 
MWp CertiQ bijbouw al bekend tm. augustus, 
maakt al bijna 145 MWp. Er van uitgaand dat 
er MINIMAAL de helft al buiten SDE om wordt 
gerealiseerd (met alle inkoopacties die lopen: 
zal beslist veel meer zijn), moet er zeker al 
zo’n 160 MWp staan, waarschijnlijk de nodige 
megawattpiekjes meer. Zit ik al dik op 60% 
boven jullie tongue-in-cheek natte-vinger-
schatting. Kijk niet gek op dat het nieuwe volume 
dit jaar mogelijk verviervoudigd t.o.v. vorig 
jaar...

• www.polderpv.nl/nieuws_PV97.
htm#6sep2012_CertiQ_update_aug2012

• www.polderpv.nl/nieuws_PV95.
htm#10juli2012_afzetmarkt_NL_2012_
update

Verder prima nummer, hoor! :-D - Uiteraard met 
hartelijke groet, keep ‘em up...
(naam en adres inzender bekend bij de redactie)
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Een van de [vele] zaken die gemeenten 
tegenwoordig hoofdpijn bezorgen zijn de 
stookkosten van hun inwoners. Dat klinkt op 
het eerste gezicht vreemd. Waarom zou een 
gemeente hoofdpijn krijgen van uw centrale 
verwarmingsketel en uw stookgedrag? Reden 
is dat verwarming ongeveer de helft van het 
energiebudget uitmaakt van de gemiddelde 
burger. Naast de pakweg 3.300 kWh stroom die 
het gemiddelde huishouden in ons land volgens 
het CBS per jaar consumeert, stookt men ook 
nog eens 1.800 kubieke meter aardgas. De 
kosten die hiermee gepaard gaan rijzen de 
pan uit. Per gemiddeld huishouden betaalt men 
op dit moment iets in de orde van grootte van 
2.000 euro per jaar aan energiekosten (gas en 
stroom), ofwel gemiddeld  166 euro per maand 
(gas = 60 eurocent/m3; elektriciteit =22,5 ct/
kWh; rest is vastrecht). Kleine inkomens in kleine 
huizen stoken wat minder, hoge inkomens in 
kasten van woningen geven meer uit aan licht 
en verwarming. 

Piekende olie en piekend gas
Tot voor kort zagen veel gemeenten de toekomst 
somber in. Peak oil en peak gas zouden de 
prijzen in de toekomst hoog opjagen. Rekening 
werd gehouden met een toename van de 
energiekosten van 7% per jaar. De 166 euro per 
maand van nu wordt op deze manier 285 euro 
per maand in 2020 en 400 euro per maand 
in 2025. Bij een stijging van 9% per jaar zijn 
deze bedragen 330 euro respectievelijk 509 
euro per maand. Zulke bedragen nemen een 
enorme hap uit het besteedbare inkomen, met 
name van mensen die in huizen wonen met 
een laag energielabel. In de bestaande bouw 
zijn het met name huurwoningen die in dit 
opzicht slecht scoren. En in het algemeen wonen 
in huurwoningen niet de hoogste inkomens. 
Gemeenten maken zich dus zorgen over de 
vraag of met name huurders straks nog wel 
geld overhouden als de energieprijzen zo 
verschrikkelijk zouden toenemen als in deze 
sombere tijden verwacht. Het wordt helemaal 
dramatisch als de inkomens niet meer stijgen of 
de inflatie niet kunnen bijhouden.

Schaliegas bondgenoot van bange 
gemeenten?
Een vreemde bedgenoot, tante schaliegas, 
zou tijdelijk uitkomst kunnen brengen. In de 
Verenigde Staten wordt op dit moment zó veel 
schaliegas gewonnen dat de prijzen op de 
wereldmarkt voor gas stevig zijn gedaald. Zo 
stevig zelfs dat Nuon en Eneco begin oktober 
berichtten dat de gasrekening voor huishoudens 
wellicht volgend jaar omlaag gaat. Of dat 
gebeurt is nog maar de vraag, en of de lage 
gasprijzen ook relatief laag blijven is helemaal 
de vraag want er lijden in de Verenigde Staten 
nogal wat schaliegaswinningsbedrijven stevig 
verlies. Optimistische experts (over het algemeen 
afkomstig uit de fossiele energiewereld) 
verwachten blijvende lage gasprijzen, zeker als 
men in Europa ook op grote schaal schaliegas 
gaat aanboren. De wat zuiniger goeroes zien 
schaliegas als schadelijke roofbouw die de 
ondergrond verwoest en gaan ervan uit dat 
regeringen een behoudende koers zullen 
varen. In Nederland is de grote vraag hoe de 
bemoeienis van de politiek met de gasprijs 
voor de consument zich ontwikkelt. Immers de 
gasprijs is bij wet gekoppeld aan de olieprijs, en 
die blijft naar het zich laat aanzien hoog. Daar 
zorgt OPEC wel voor.

Besteedbaar inkomen op de 
thermoscankaart
Hoe dan ook, gemeenten zien de besteedbare 
inkomens van hun inwoners onder druk komen. 
Daar kan iets aan gedaan worden, namelijk 
de inwoners attenderen op  energiebesparing. 
En hier komt gas weer om de hoek zetten. De 
helft van het energiebudget per huishouden 
gaat op aan verwarmingsdoeleinden, dus 
daarmee kan gescoord worden. Nu hebben 
gemeenten geen geld om kwistig mee te 
strooien om huiseigenaren gratis hun huis te 
laten isoleren. Ze zetten dus in op de punten 
voorlichting en bewustwording. Verschillende 
gemeenten hebben een thermoscan van hun 
bebouwde kom laten maken. Een vliegtuigje 
met een infraroodcamera werd gehuurd en 
er werden van bovenaf opnamen gemaakt. 
Daarna werden de beelden aan elkaar 

Thermoscannende gemeenten
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gemonteerd, over een normale luchtfoto en een 
kadastrale kaart gelegd en daarna een website 
geconstrueerd à la Google Earth. De redactie 
van de PttP weet niet welke gemeente ermee 
is begonnen, maar Zoetermeer behoort bij de 
voorhoede, en Delft en Bussum zijn gevolgd. 
De Zoetermeerse website is verdwenen, maar 
die van Delft en Bussum zijn nog wel te vinden. 
De thermoscankaart van Delft vindt u met enige 
moeite via http://www.delft.nl/Inwoners/Natuur_
en_milieu/Energie_en_duurzaam_bouwen/
Delft_bespaart_energie/Thermografische_kaart.. 
De thermografische kaart van Bussum vindt u 
via http://www.bussum.nl/infrarood-luchtfoto – 
klik op infrarood luchtfoto. De infraroodfoto’s 
zijn uiteraard in de winter gemaakt wanneer 
de temperatuurverschillen tussen buiten en 
binnen het hoogst zijn. Warmtelekkages zijn 
dan het gemakkelijkst op te sporen. Zo’n 
thermoscan is overigens een momentopname en 
bovendien stevig variabel. Als een huiseigenaar 
op wintersportvakantie is op het moment 
dat de infraroodfoto’s werden genomen en 
de thermostaat staat op een minimaal pitje, 
staat zijn huis er mooi energiezuinig bij op 
de gevoelige plaat, terwijl na thuiskomst de 
radiatoren weer lekker roodgloeiend worden 
gestookt. Het kan ook zijn dat er iemand alle 
radiatoren op zolder heeft dichtgedraaid en 
verder nooit op zolder komt terwijl er bij de 
buurman tieners op zolder huizen met een hele 
karrenvracht warmteveroorzakende apparaten. 

Blauwe daken en rode daken
Aangezien warmte onzichtbaar is werken 
infraroodkaarten met valse kleuren, 
zogenaamde kleurtabellen. Standaard geeft 
blauw op zo’n kleurtabel een koel dak aan 
(weinig uitstraling van warmte boven het 
omgevingswarmtebeeld) en rood een relatief 
warm dak (veel warmteverlies). Het is dus 
gemakkelijk te zien waar er energie het heelal 
in verdwijnt, namelijk daar waar u rood- en 
geelgekleurde daken ziet. De gemeente kan 
hierna actie ondernemen ofwel iemand sturen 
die uitegt wat er aan het huis verspijkerd kan 
worden om het comfort te verhogen en de 
gasrekening te verlagen. Woningisolatie helpt, 
en een thermoscan kan hierbij heel nuttig zijn. 
En: wie vandaag zijn woning isoleert verstookt 
jaar in jaar uit minder gas.
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14% duurzaam opgewekte energie in 
2020 haalbaar? Tennet dreigt de stekker 
eruit te trekken 
Veel mensen willen graag dat er in ons land 
meer hernieuwbare energie uit het stopcontact 
komt, en van de Europese Unie moet het naar 
ten minste 14%, maar ja, de politici in Den 
Haag hebben net zoveel zin in duurzaam 
opgewekte energie als een boer snakt naar 
kiespijn. Het lijkt wel of de heren politici een 
bondgenoot hebben in de grootnetbeheerder 
Tennet. Het stekkertje wordt er namelijk door 
Tennet zo’n beetje helemaal uit getrokken. Op 
Energeia was op afgelopen 23 oktober het 
ietwat curieuze bericht te lezen dat Tennet de 
komende 5 jaar niet de aansluiting op het net 
kan verzorgen van windparken op zee. En van 
windparken op zee moet in 2020 iets van 6.000 
MW extra windvermogen tot stand komen. 
Wél een windpark maar geen verbinding met 
de vaste wal? Elektriciteit kan je niet met een 
tankschip vervoeren. Met een boot vol accu’s 

naar een windpark varen lijkt ons ook geen 
briljant idee. Hoe kan het dan dat Tennet niet 
kan produceren waarvoor ze bestaan, namelijk 
kabels trekken en aansluitingen maken in het 
hoogspanningsnet? Het lijkt net zoiets als de 
Nederlandse Spoorwegen die geen treinen 
laat rijden. Tennet beweert dat onder andere 
de wachttijd voor onderdelen voor benodigde 
kabels en transformator- en converterplatforms 
is opgelopen tot “50 tot 60 maanden”.

Een reuze-wachttijd lijkt toch wel een erg 
doorzichtige smoes. Is de wereldmarkt voor 
transformatoren en hoogspanningsleidingen 
dan zo’n eng bijna-monopolisme met maar een 
paar spelers? En als er de komende 5 jaar niets 
kan, wanneer denkt Tennet dan wél iets te gaan 
doen? 5 jaar duimendraaien of leveranciers 5 
jaar duimschroeven aanleggen? Wat zijn dat 
voor fratsen? 

Tennet dreigt de stekker eruit te trekken
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Als u een van de aanwezigen bent geweest op 
de Algemene Ledenvergadering, afgelopen 
21 april in Zutphen, weet u wellicht nog dat 
een van de zaken die werden besproken de 
contributiebetaling was. Met de komst van 
de nieuwe penningmeester heeft het bestuur 
besloten om duidelijke regels te maken. Wil 
de vereniging haar lage contributie kunnen 
handhaven dan moeten ook alle leden op tijd en 
netjes hun contributie betalen. 

Oude procedure 
Tot nog toe werden alle leden via een bericht 
in de Power to the People aangespoord hun 
jaarlijkse contributie te voldoen. 

Nieuwe procedure
In het komende jaar gaat dit anders worden. 
Aan het eind van dit jaar ontvangt u digitaal of 
per post een factuur. U wordt dan gevraagd om 
te kiezen voor een automatische incasso.

Een andere mogelijkheid wordt in de toekomst 
om direct via de ZPV website via iDeal - met 
een link naar uw eigen bank - te betalen. Het 
ZPV-bestuur onderzoekt op dit moment de 
mogelijkheden van iDeal.

Voor u als lid is een incasso heel gemakkelijk 
want u vergeet niet meer uw lidmaatschap te 
voldoen. Voor de vereniging is dit gemakkelijk 
omdat de penningmeeester niet steeds achter 
leden aan moet hollen die hun contributie maar 
niet voldoen, wat meer kost aan tijd en moeite 
dan de tien euro die u per jaar aan contributie 
betaalt. En het is ook eerlijk omdat de kosten 
die we maken ermee kunnen worden betaald. 
Vergeet niet wat de ZPV allemaal voor u en 
voor de zaak van zonne-energie doet met uw 
kostbare tientje. Een win-winsituatie dus. De ZPV 
rekent op uw medewerking.

Jan  Ruijgrok, uw penningmeester

Leden opgelet! Contributie ZPV vanaf 

2013 via automatische incasso
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Presentatie ZPV secretaris op YouTube
Niels Schoorlemmer, onze secretaris, heeft op 24 september j.l. een presentatie over de grote 
voordelen van zonnestroom gegeven voor de wijkvereniging Woensel (Eindhoven). Er is en filmpje 
van gemaakt dat u kunt bewonderen op YouTube.
Hier is de url:
http://www.youtube.com/watch?v=3siyErgSzXc&feature=youtu.be

SMA voorziet een moeilijk 2013
Het Duitse bedrijf SMA, fabrikant van de bekende Sunny Boy omvormers, liet op 18 oktober in 
een perbericht weten dat men een moeilijk 2013 voorziet. De omzet zal naar verwachting in dat 
jaar dalen tot een bedrag ergens tussen € 900 en 1.300 miljoen (vergeleken met € 1.300-1.500 
miljoen omzet in 2012). Dat verschil hakt er in, en om kosten te besparen worden 600 tijdelijke 
krachten buiten de fabrieksdeuren gezet en wordt de staf van vaste werknemers wereldwijd met 
450 werkplekken ingekrompen. Of die pijn voldoende zal zijn om in 2014 weer winst te maken, 
dat hangt helemaal af van hoe regeringen omgaan met het stimuleren van duurzame energie-
opwekking, in dit geval zonnestroom. 

http://www.reuters.com/article/2012/10/18/smasolar-outlook-idUSWEA491920121018

Nog even dit...


