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Zonnestroom voor huishoudens: nu en de toekomst

Zonnestroom goed idee maar wel voor doorbijtersleden

Ferrarismeter niet vervangen bij SDE!beleid

Teleurstellende prestaties kleine windmolenstechniek



w w w. z o n n e s t r o o m p r o d u c e n t e n . n l 1

Op diverse pagina’s in deze PttP treft u bijdragen aan van enthou-
siaste ZPV-leden. Zo treft u een beschijving aan hoe u kunt data-
loggen door George Wiegers, maar ook een bijdrage van Marc
Quintus over de aanschaf van zijn zonnestroomsysteem en foto’s
van Hans Gaarman (deel cover en diverse pagina’s). Deze bijdra-
gen leveren, naar mening van de redactie, een duidelijk beeld wat
speelt bij leden. We maken van de ervaringen van deze leden dan
ook gretig gebruik om ze te publiceren, maar ook om ze om te zet-
ten in beleid voor de vereniging. Immers blijkt dat diverse leden
erg veel moeite hebben met de SDE en de laatste tijd in mindere
mate met de installaties. Het OK4 tijdperk lijkt daarmee vrijwel af-
gesloten.

Zoals eerder gemeld is de vacature van secretaris nog steeds
open. Ook de werkgroepen hebben nog altijd versterking nodig en
hetzelfde geldt voor de redactie van de PttP. Wilt u iets actiefs
doen voor de vereniging: geef u op.

Mail naar secretaris@zonnestroomproducenten.nl. �

vereniging van de redactie

Zonnestroom voor huishoudens: nu en de toekomst Bijdragen van de leden

IN HET KORT
Zonnestroom is sterk in opkomst. Het toekomstperspectief voor
zonnestroom is buitengewoon goed. Grid-partiteit komt eraan.
Door de sterke toename van productie van ‘silicium-kristallijn’ en
thin-film PV zullen prijzen van eigen opwekking dalen. Aardgas ver-
dwijnt op termijn als brandstof voor verwarmingsdoeleinden. In
eerste instantie worden nieuwbouwwoningen niet meer op het
aardgasnet aangesloten, terwijl een ontwikkeling in gang komt
waarin ook de aardgasaansluiting in bestaande bouw gaat verdwij-
nen. Toekomstige nieuwbouwwoningen zijn energieneutraal door
o.a. toepassing van zon-thermische maatregelen en door zonne-
stroom. In de bestaande bouw zal men eerder een elektrische
warmtepomp installeren dan een micro-WKK. Het zal aantrekkelijk
zijn de energiebehoefte van de warmtepomp te dekken met stroom
uit zonnepanelen. Het elektriciteitsverbruik in het huishouden zal
hiernaast om allerlei redenen extra toenemen waardoor er uitein-
delijk een driedubbele impuls is om zonnepanelen aan te schaffen:
hoge en stijgende gas- en elektriciteitsprijzen, lage PV-prijzen.

INLEIDING
De actie Solaris van Greenpeace (gestart in 1999) staat in de boe-
ken als de oorzaak van de doorbraak in ons land van zonne-
stroom. De techniek was gearriveerd op het punt dat men voor
1.000 gulden een zonnepaneel kon aanbieden aan de DHZ-er:
console met een paneel van 100 Wp vermogen, compleet met om-
vormertje op maat (de OK4E die later berucht zou worden), stek-
ker in het stopcontact, duurzaam! Ineens hadden particulieren een
nieuw en opwindend alternatief erbij om hun energiegebruik te
verduurzamen. Met name voor bewoners van huizen in de be-
bouwde omgeving was het zonnestroompaneel een killer applica-
tion. Kleine windmolen bestonden al, maar in de bebouwde

omgeving zijn deze beperkt toepasbaar. Voor een stadsbewoner
waren in feite tot 1999 de enige alternatieven tot verduurzamen
het nemen van maatregelen in de sfeer van verwarming en warm-
watervoorziening (isolatie, houtkachel, zonneboiler, warmtepomp),
en het buiten de deur deelnemen aan een windcoöperatie. De Sola-
ris-actie was trendsettend en als actie een groot succes. De pane-
len werden adembenemend snel aan de man gebracht.

In 1999 was er nog geen sprake van een acuut dreigend energie-
tekort, al werd onder intimi al over 'peak oil' gediscussieerd en
voerde de Nederlandse regering een beleid waarbij aardgas liefst
uit kleine velden werd betrokken, met Slochteren als 'swing' produ-
cent. De CO2-emissieproblematiek concentreerde zich op het
Kyoto-protocol met haar bescheiden reducties van emissies. Eigen-
lijk viel het kwartje met name bij politici en het grote bedrijfsleven
door Al Gore's documentaire An Inconvenient Truth. Koppel hieraan
de stijgende olieprijzen, aanwijsbare klimaatverandering, de con-
statering dat het Nederlandse aardgas over 20 jaar echt op is,
noodzaak tot terugdringen van emissies en van fijnstof en, last but
not least, 'peak oil'. Elke olieprijs hoger dan 70 dollar per vat
maakt alternatieve energiebronnen heel aantrekkelijk en rendabel,
zelfs voor de meest verstokte vasthouder aan fossiele brandstof-
fen. Maar leren doet de laatstgenoemde categorie mensen niet.
Men herontdekt kernenergie als in hun ogen aantrekkelijke alterna-
tieve energievoorziening.

VERANDERING VAN PERSPECTIEF
Ging het in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw puur om ener-
giebesparen en om kernenergie buiten de deur te houden, in de
jaren '90 en het begin van de 21e eeuw komt hier de noodzaak bij
tot energiebesparing vanwege klimaatverandering. >2
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Vanaf 2005 dingt het besef door dat de wereldvoorraden fossiele
brandstoffen eindiger zijn dan de overheden en grote olieconcerns
jarenlang hebben doen geloven. Energie wordt steeds meer uit
landen buiten Europa betrokken, waarbij het aantal olie-exporteurs
slinkt en de staatsmonopolies machtiger worden. Met het aantre-
den van het kabinet Balkenende IV werd in Den Haag schuchter
het roer een paar graadjes bijgesteld, waarbij dient te worden aan-
getekend dat de gas- en olielobby's in Den Haag samen met de
grote energiebedrijven en de energie-intensieve industrie traditio-
neel de dienst uitmaken bij het ministerie van Economische Zaken,
ongeacht of daar een conservatief-liberale, christen-democratische
of progressief-linkse minister zit.

2008: VERANDERENDE SITUATIE VOOR HUISHOUDENS
Huishoudens worden geconfronteerd met energiekosten die al een
paar jaar lang veel sneller stijgen dan het inflatiepeil. Energie- en
brandstofprijzen veroorzaken stevige inflatie, samen met voedsel-
prijzen. Er dreigt door de oplopende olieprijs en de daaraan ge-
koppelde aardgasprijs in de komende jaren een zodanige
versnelling van deze trend dat over niet al te lange tijd met name
voor huurders de energiekosten hoger kunnen worden dan de
huur. Er bestaat namelijk wél huurbescherming maar géén energie-
kostenbescherming. Over een warmtetoeslag of energietoeslag in
de geest van de zorgtoeslag en huurtoeslag wordt in Den Haag
niet gesproken en ziet het daar ook beleidsmatig niet naar uit. In-
tegendeel. Gelukkig niet, want energie besparen wordt dan niet
meer interessant. Ook het ontkoppelen van aardgasprijs van de
olieprijs is politiek en economisch ongewenst.

In 2007 consumeerde het gemiddelde huishouden in ons land
3.500 kWh elektriciteit en 1.650 m3 aardgas. De elektriciteitsbe-

hoefte van gezinnen wordt nog steeds elk jaar groter, terwijl de
aardgasconsumptie langzaam daalt.

Het eerste wordt veroorzaakt door de enorme toename van elek-
tronica in de entertainment-sfeer (set top boxen, recorders, com-
puters, plasma-TV's, oplaadbaar spul e.d., en niet te vergeten
sluipverbruik) terwijl het laatste voornamelijk te danken is aan de
wettelijke energie-eisen die worden gesteld aan nieuwbouwwonin-
gen en aan de vervanging van laagefficiënte CV-ketels door hoog-
efficiënte HR-ketels. De regering draait de duimschroeven in de
bouw aan: de energiebehoefte van nieuw te bouwen woningen
moet omlaag en op termijn (2020) moeten alle nieuwbouwwonin-
gen energieneutraal zijn. Let op, dit zijn eisen aan woningen en
niet aan de bewoners zelf. Er is dus sprake van centrale regelge-
ving op maatschappelijke sectoren, maar niet van regulering van
privé-energieverbruik. De merkwaardigheid doet zich voor dat de
regering coute que coute gezinsconsumptie ontziet. Dat is een rare
beleidsspagaat die haaks op duurzaamheid staat. Van de overheid
en de commercie móeten en zullen we méér consumeren, is het
niet in kwantiteit dan wel in kwaliteit; belastingen worden in toene-
mende mate vergroend waardoor er paradoxaal meer geld in het
loonzakje overblijft om te besteden aan gezinsconsumptie.

DREIGENDE TWEEDELING
Aan nieuw te bouwen woningen, nuts- en bedrijfsgebouwen worden
strenge eisen gesteld m.b.t. het energieverbruik. In de bestaande
bouw ontbreekt zo'n instrument. Het energielabel 2008 voor wo-
ningen is halfhartig opgezet en voorlopig ondeugdelijk gebleken
waardoor ook nog eens grote maatschappelijke weerstand tegen
dit instrument is gekweekt. Met uitzondering van emissies van au-
to's bestaan voor huishoudelijke apparaten en met name het ge-

bruik van die apparaten [nog] geen regels, alleen schone voorne-
mens. De enige prikkel tot reductie van het gebruik is vandaag de
dag een prijsprikkel (lagere gas- en elektriciteitsrekening). Voor
een grote groep mensen geldt zelfs dat niet, het inkomen is royaal
genoeg.

Omdat de aardgasprijs gekoppeld is aan de olieprijs en het om
economische redenen weinig zin heeft die koppeling te verlaten
(immers: het aardgas raakt op en we zullen het ergens anders
moeten betrekken – tegen een biedprijs die moet concurreren
met die van andere landen) zal aardgas binnen een kort tijdsbe-
stek razend duur worden. Dit zal met name bewoners van be-
staande bouw treffen omdat die relatief veel gas verbruiken voor
de verwarming van hun woning. Huiseigenaren die het tijdig in de
gaten hebben gaan radicaal isoleren, het gasverbruik drukken en
naar alternatieven zoeken. Door het dalen van het omzetvolume
zullen de kosten per eenheid aardgas extra toenemen. Gevolg van
dit mechanisme is extra opwaartse druk op de gasprijs.

DE TERUGKEER VAN HET “ALL ELECTRIC” HUIS
In de gouden tijd van de kernenergie werd het all electric huis ge-
propageerd als toekomstige, supercomfortabele woning. Verwar-
ming, koken, alles zou met spotgoedkope atoomstroom gebeuren.
Isolatie van de woning was niet nodig want stroom zou zo goed-
koop zijn dat bemetering eigenlijk niet nodig zou zijn. In de Ver-
enigde Staten zijn inderdaad woningen volgens dit concept
gebouwd. Mensen die zo'n huis kochten en die nooit iets aan de
warmte-isolatie hebben gedaan, gaan vandaag de dag failliet aan
de elektriciteitsrekening. >3
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Verwarming kan men beter met een elektrische warmtepomp berei-
ken dan met elektrische verwarming omdat bij een warmtepomp de
warmte zelf in feite gratis is en men alleen de arbeid betaalt waar-
mee de warmte wordt verpompt. Uitgerust met zeer goede isolatie,
vloerverwarming en een warmtepomp is een all electric huis geen
utopie, integendeel.

AARDGAS PRIJST ZICH UIT DE MARKT
In een goed geïsoleerde, passieve zonnewoning met vloerverwar-
ming kan een warmtepomp gemakkelijk de warmtevraag dekken en
is aardgas alleen nog nodig voor koken (10 m3 per maand). In
nieuwbouwwijken met stadsverwarming of warmtenet wordt van-
wege de hoge investering tegen zeer lage afname (en dus hoog
vastrecht voor de bewoners) om deze reden geen gasnet aange-
legd. Stadsverwarming, wijkverwarming, aardwarmte en warmte-
netten gebaseerd op biovergisting (bijvoorbeeld de
rioolwaterzuiveringsinstallatie Apeldoorn) zijn in opmars. De kans
is dus reëel dat er in geen enkele nieuwbouwwijk nog een aardgas-
net wordt aangelegd.

Gevolg is dat de kosten van de bestaande gas-infrastructuur moet
worden afgewenteld op een slinkende gebruikersbasis. In de be-
staande bouw kan een trend zich voortzetten die nu al zichtbaar is,
namelijk dat netbeheerders stijgende kosten zien en minder af-
name, en dus het vastrecht sterk verhogen of, om blijvend van een
goed inkomen verzekerd te zijn, overgaan op het invoeren van een
capaciteitstarief (lees: zeer hoog vastrecht). Op deze manier ont-
staat een krachtige prijsprikkel die huiseigenaren in toenemende
mate zal doen overwegen om over te stappen op verwarming via
een warmtepomp, om elektrisch te gaan koken en zich te laten af-
sluiten van het peperdure aardgasnet. Dit kan uitlopen op een vici-

euze, zichzelf versterkende neerwaartse spiraal: aardgas prijst
zich voor de nieuwbouw steeds sneller uit de markt, gevolgd door
(met wat meer moeite, mitsen, maren en investeringsmaatregelen
voor alternatieven) het langzaam verdwijnen van gas in de be-
staande bouw. Het toekomstige huis wordt binnen afzienbare tijd in
onze optiek opnieuw all electric, maar het is een passief zonnehuis,
met zeer goede warmteisolatie, warmte-terugwinning, en met lage-
temperatuurverwarming door middel van een elektrisch aangedre-
ven warmtepomp. De elektriciteit voor de warmtepomp wordt in
eerste instantie verkregen via externe bronnen.

Opmerkelijk is dat de door de aardasindustrie zwaar aangeprezen
micro-WKK in onze optiek afvalt. Voor nieuwbouw. Dit komt omdat
een micro-WKK in principe een met fossiele brandstof gestookte
elektriciteitsopwekker is en pas in tweede instantie een verwar-
mingsapparaat. Hier komt bij dat door de aard van het beestje het
aardgasverbruik van een micro-WKK hoger ligt dan dat van een
HR-ketel. Met sterk stijgende gasprijzen, ook die van biogas, is dat
geen sterk verkoopargument, noch economisch, noch psycholo-
gisch. Dat de micro-WKK bijdraagt aan reductie van CO2 emissies
van de energieopwekking als sector, zal de individuele huiseigenaar
niet wakker liggen, alle reclame ten spijt. Waar hij wél van wakker
zal liggen is zijn gasrekening en straks een extra CO2-emissiebe-
lasting die vanwege het hogere gasverbruik hoger is dan die van
zijn buurman met een HR-ketel. Wij zien vanuit energiebesparings-
perspectief geen goede markttoekomst voor de micro-WKK voor
bestaande bouw. Volgens sommigen is een micro-WKK interessant
in combinatie met [het opladen van de accu’s van] een volledig
elektrisch aangedreven auto. Probleem in dit geval kan de overtol-
lige warmte zijn, met name in het zomerseizoen.

Voor de toekomstige woning is dus linksom (meer consumptie) of
rechtsom (elektrisch aangedreven warmtepomp) veel stroom
nodig. Hier bieden zonnepanelen de nodige financiële zekerheid.
Zonnepanelen zijn een eenmalige uitgave die hypothecair kunnen
worden gefinancierd en die interessanter worden naarmate men
langer woont in de woning en naarmate de energieprijzen blijven
stijgen. De stroomkosten voor zonnestroom zijn voorspelbaar en
vast; ze worden niet beïnvloed door inflatie of door wettelijke maat-
regelen.

Zonnepanelen zijn duur. Wij pleiten hierom voor drie zaken: 1.
Bouw-wetgeving die zonnepanelen verplicht stelt, 2. een onbeperkt
terugleverrecht zonder salderingsgrens, 3. een terugleververgoe-
ding over een gegarandeerd aantal jaren op het aantal teruggele-
verde kilowatturen, een regeling die niet is ingecalculeerd in de
staatsbegroting en die dus buiten de politiek om loopt (volgens het
beproefde en succesvolle Duitse model). Hierin ligt een duidelijke
taak voor heel de branche en de belangenverenigingen.

DE ENERGIEVOORZIENING VAN HET 'ALL ELECTRIC HUIS'
Nieuwbouwwoningen in de toekomst zijn supergeïsoleerde, pas-
sieve zonnehuizen. In feite bestaan woningen van dit type al (ener-
gie-plushuizen ontworpen door Rolf Disch: zie
www.solarsiedlung.de). De woningen hebben geen aardgasaanslui-
ting. Verwarming in hartje winter en koeling hartje zomer wordt
door een elektrische warmtepomp verzorgd. Het dak is één grote
geïntegreerde zonnecollector: zonneboiler gecombineerd met PV-
panelen. Ventilatie vindt plaats met warmteterugwinning. In deze
huizen is PV mainstream. >4
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AANDACHTSPUNTEN VOOR DE ZPV
• Zolang het all electric huis zoals hierboven beschreven nog niet is
gerealiseerd, dient de totstandkoming ervan worden gepropageerd.
De ZPV moet hierin een rol spelen. Pas als een zonnepaneel op een
huis even vanzelfsprekend is als dakpannen is de rol van de ZPV op
dit punt uitgespeeld en kan ze zich op andere zaken concentreren.

• Bestaande woningen verdienen heel veel aandacht. De ZPV moet
aandacht te besteden en eventueel assistentie verlenen aan de eigen-
aar-bewoners van bestaande woningen. Die krijgen het de komende
jaren zwaar te verduren op energiegebied. Het investeren in zonne-
stroom en zon-thermisch kan hen helpen het hoofd boven water te
houden.

• Verder heeft de ZPV als vereniging een sociaal-maatschappelijke
taak, en wel om huurders te helpen om hun energiepositie te verbete-
ren. ZPV als deskundige voor de woningbouwverenigingen zie ik nog
wel zitten, een consultancy functie.

• De ZPV kan een rol spelen in kwaliteitsbewaking en het tot stand
komen van landelijke kwaliteitseisen voor leveranciers en installateurs
(garantiebepalingen).

• De combinatie politiek-ambtenarij-netbeheerders frustreert op dit
moment de uitrol van zonnestroom. Voorbeeld: de SDE regeling en de
eis van netbeheerders om de ferrarismeter te vervangen bij eigena-
ren van een SDE-subsidiabel zonnestroomsysteem. De ZPV heeft als
belangengroep de opdracht zeer kritisch op de netbeheerders te let-
ten en pogingen aan de kaak te stellen van allerlei partijen om PV
voor eigen doeleinden (lees: winstmaximalisatie) in te palmen. �

De Californische elektriciteitsfirma Pacific Gas and Electric Com-
pany (PG&E) heeft aangekondigd een zonnestroomcentrale van
550 MWp en een centrale van 250 MWp te gaan bouwen. Ja u leest
het goed: bij elkaar 800 megawattpiek aan zonnepanelen.

Het 550 MWp project wordt gestart samen met de firma Optisolar
die de (dunne-film) panelen in vaste opstellingen gaat plaatsen, en
het 250 MWp project samen met SunPower zal bestaan uit Pv pa-
nelen op eenassige trackers. De opbrengst aan zonnestroom
wordt geraamd op 1,65 miljard kilowattuur per jaar. Hiermee kun-
nen 239.000 Amerikaanse huishoudens hun lampjes laten branden
en apparaten aandrijven, geheel op zonnestroom. Op dt moment
staat in de hele USA in totaal 473 MWp aan zonnestroomvermogen
opgesteld, dus men is echt iets groots van plan.

PG&E durft de projecten aan te gaan omdat met de 700 miljard
steunwet voor het overeind houden van Amerikaanse banken tege-
lijk een 8-jaarse verlenging is meegenomen van belastingfacilitei-
ten voor firma's en particulieren die in duurzame energie
investeren. Tussen 2010 en 2013 zullen de bouwwerkzaamheden
plaatsvinden. Onze Nederlandse SDE, de trots van minister van der
Hoeven (EZ), verbleekt bij dit soort investeringsgeweld. �

Groot, groter, grootst

kort nieuws

huttentocht in Zwitserland, foto Hans Gaarman



Urban wind turbines is de deftige benaming voor kleine windmo-
lens, van het type dat je op het dak van je eigen huis kan plaatsen.
Er zijn tientallen fabrikanten van kleine windmolentjes. Kijkt u maar
eens op de website Alibaba (www.alibaba.com/showroom/wind_ge-
nerator.html). De ontwikkeling van windenergie in ons land wordt al
jaren nauwkeurig in kaart gehouden door Jaap Langenbach op zijn
website http://home.planet.nl/~windsh. Op deze pagina verscheen
op 16 oktober j.l. een rapport van een vergelijkende test van 10
kleine windturbines op een proefveldje in Schoondijke (Zeeland).

De molentjes hebben nu een half jaar gedraaid en dus beginnen
de eerste betrouwbare resultaten los te komen. Getest zijn de Sky-
stream, (max vermogen 1,8 kW), Montana (5 kW), Passaat (1,4
kW), Ampair (0,6 kW), Airdolphin (1 kW), WRE 060 (6 kW), de
Energy Ball (0,5 kW), Swift (1,5 kW), WRE 030 (3 kW) en de Turby
(2 kW). Als u kijkt naar de opbrengst in kilowatturen in 6 maanden,
dan presteerde de Energy Ball het slechtst, namelijk een beroerde
21 kWh. Het beste presteerde de Montana met 1.164 kWh. Nu is
vergelijken op deze manier niet zo eerlijk want de Montana is veel
groter en duurder dan de bescheiden Energy Ball.

In de vergelijkingstabel nam Jaap hierom de maat “prijs-prestatie-
verhouding” op (PPV), ofwel de aanschafprijs gedeeld door de
jaaropbrengst. Voor de Montana bleek de PPV gelijk te zijn aan 6,
bij de Energy Ball gelijk aan 74. Gemeten met deze maat was de
Energy Ball niet eens de slechtste uit de test. Die eer is voorbe-
houden aan de Turby. Die windturbine is namelijk peperduur, en
presteren doet hij niet veel. U leest het hele rapport op bovenge-
noemde website van Jaap Langenbach.

Overigens, zonnepanelen zonder subsidie kosten 5 euro per watt-

piek, en 1 wattpiek levert per jaar 0,8 kWh. De PPV van zonnepa-
nelen ligt dus iets hoger dan 6. Vergeet hierbij niet dat die kleine
windturbines in het open veld in winderig Zeeuws-Vlaanderen wer-
den getest. Denkt u nu eens na over de keuze tussen een kleine
windturbine op/naast uw woning of zonnepanelen op het dak. Een
Montana wellicht? �

(een plaatje van de Montana is te bewonderen op http://www.pyro-
solar.nl/html/kleine_windmolens.html)
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Teleurstellende prestaties kleine windmolens
LOUISE FRESCO: 'BIJ ENERGIE HOORT PUBLIEK EIGENDOM'

In een column in NRC-Handelsblad schrijft de hoogleraar Louise
Fresco dat de eigendom van de energievoorziening eigenlijk in pu-
blieke handen hoort.
Onder de titel ’Over graaien en groeien’ staat zij naar aanleiding
van de financiële crisis stil bij de kritiek op het kapitalisme. Fresco
verzet zich tegen veel van de kritiek, want ’geen ander systeem
biedt een betere garantie op een wijdverspreide economische
groei. (...) Alleen al de toename van de wereldbevolking, nog zo’n
drie miljard tot 2050, die voor meer dan 90 procent in ontwikke-
lingslanden zullen wonen, vraagt meer groei, niet minder.’

Fresco vindt nu ’de dringendste vraag of groei beter kan, met min-
der negatieve externe effecten voor mens en milieu’. Via die vraag
bespreekt zij het voorbeeld van de energievoorziening: ’Energie en
klimaatverandering vragen een stabiliteit op de lange termijn zodat
investeringen niet alleen ontstaan als antwoord op kortetermijn-
fluctuaties. Nu doen we pas echt iets aan wind- of zonne-energie
als de olieprijs hoog genoeg is. En als die weer daalt, is het maar
de vraag of we voldoende geïnvesteerd hebben om deze alterna-
tieven rendabel te maken. Duurzaamheid vraagt ook om publieke
verantwoordelijkheid voor publieke goederen. Willen we onze ener-
gievoorziening volledig aan de markt overlaten, of is die zo essen-
tieel voor ons voortbestaan, dat de gemeenschap en de overheid
daar direct bij betrokken moeten blijven? Een gezond kapitalistisch
systeem kan niet zonder een actieve rol van de staat.’
’Zou het ons lukken?’, is de vraag waarmee Fresco haar column af-
sluit.

Bron:
NRC-Handelsblad, 14 oktober 2008

Nationaliseren die hap?

opinie



Sinds april van dit jaar ben ook ik een trotse bezitter van een
mooie set zonnepanelen. 2040Wp aan panelen, in 2 strings aange-
sloten aan een Gridfit 2200 omvormer, om precies te zijn.
De vraag waar ik nog voor de aanschaf al mee zat was: hoe ga ik
de opbrengsten uit mijn systeem meten, en bijhouden? Want, na
overleg met mijn leverancier, en al zoekende op internet kwam ik
tot de conclusie dat de omvormer zelf niet uit te lezen was met een
PC. Standaard werd er geen software meegeleverd. Een datalog
"add-on" voor de Gridfit was er wel, maar mijn leverancier raadde
me dat af. De hardware was niet stabiel, lang niet altijd goed uit te
lezen en een bron van problemen.

Toen de pane-
len geleverd
waren, heb ik
tijdens de eer-
ste maand dus
maar fanatiek
elke dag de stan-
den afgelezen van de display van de omvormer en bijgehouden in
een Excel sheet. Mezelf kennende, en dus wetende dat ik dit fana-
tisme hoogstwaarschijnlijk niet jaren vol zou gaan houden, besloot
ik om dan maar een Doe Het Zelf datalogger systeem te gaan
maken.

Ik stelde mezelf de volgende doelen: ik wil de kWh opbrengsten
weten, ik wil het vermogen inzichtelijk hebben, het moet altijd auto-
matisch actueel zijn en het moet online op internet. Waarom deze
doelen? Waarom überhaupt dataloggen? Heel simpel, meten is
weten. Ik wil weten hoe mijn (dure!) systeem het doet en als er iets
misgaat wil ik dat meteen kunnen zien. Altijd een vinger aan de

pols dus. Verder is het ook gewoon hobby. Ik vind het leuk om vol-
automatisch te kunnen zien of het een zonnige dag is of helemaal
niet, of hoe een zonnige zomerdag verschilt van een zonnige
herfstdag qua opbrengst.

Het doel "op internet" is voor mij geen enkel probleem. In het da-
gelijks leven ben ik software engineer (hoofdzakelijk C# / .NET)
maar ik ben ook aardig bedreven in PHP en MySQL (de webmas-
ters onder U weten wat ik bedoel). In ieder geval had ik in no-time
een simpel kant en klare website klaarstaan, wachtend om gege-
vens te ontvangen van.... tsja, waarvan?

Tsja, toen begon het moeilijke en technische verhaal. Hoe meet je
de stroom die geproduceerd wordt? Kun je een stroommeter met
een seriële interface kopen waar vanzelf getallen uit komen rollen?
Of eentje die rechtstreeks op een netwerk aangesloten kan wor-
den? Een zoektocht op internet leerde me dat ze wel degelijk be-
staan, maar ze waren helaas nogal duur.

Uiteindelijk kwam ik te weten dat zo'n beetje alle moderne kWh me-
ters standaard al beschikken over een zgn. "S0 interface". Dit be-
tekent dat de meter "pulsen" (korte stroomstootjes) via een apart
lijntje naar buiten stuurt op het moment dat 'ie een bepaalde hoe-
veelheid stroom meet. Uiteindelijk viel mijn oog op een simpel me-
tertje die 1 puls naar buiten stuurt per gemeten Wh. Dus 1000
pulsjes = 1 kWh. Simpel genoeg toch? En niet al te duur, voor Eur.
25,- gekocht via Ebay en thuis laten bezorgen.

Oké, hartstikke leuk die pulsen, maar hoe gaan we die tellen en
over het internet naar mijn site toe sturen? Ik besloot om een "Pa-
rallax Basic Stamp Discovery Kit" te kopen. Dit is een uitgebreide

kit waarmee je kennis kunt maken met het programmeren van mi-
crocontrollers. In deze kit zit een printplaat met USB-poort en een
chip die zich makkelijk vanuit een PC laat programmeren in een
simpel "Basic achtig" taaltje.
In een bijgeleverd boek stonden vele voorbeelden. Onder andere
over hoe je gegevens van de printplaat naar de PC kon sturen over
de USB poort. Op de PC kon je dan in Hyperterminal de uitvoer be-
kijken. Uiteindelijk was ik in staat om een programmaatje te schrij-
ven dat de pulsen netjes telde, en de telling over de aanwezige
USB poort verstuurde.
Hiep hiep hoera! In Hyperterminal onder windows kreeg ik netjes
"1.... 2.... 3... 4...." te zien als ik meerdere malen op een knopje op
de printplaat drukte. Oh oh wat was ik trots!
Toen heb ik het drukknopje vervangen door de "S0 interface" van
de meter. De kWh meter ging nu in het vervolg "op het knopje
drukken" voor elke verbruikte Wh. Als test even de stofzuiger aan
de kWh meter gehangen. Stofzuiger aan, en ja hoor.... "1.... 2....
3.... 4.... 5..." in hyperterminal. Mijn dag kon niet meer stuk!

Goed, weer
een horde
genomen.
Maar ik was
er nog niet.
Ik was niet
van plan om
de PC dag
en nacht
aan te laten
staan om de getalletjes afkomstig over de USB poort door te slui-
zen naar de website. Zonde van al het stroomverbruik. >7
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Ik had op zolder nog een "Linksys NSLU2" liggen. Dit is een mini-
computertje, oorspronkelijk bedoeld om USB harddisks recht-
streeks in een netwerk beschikbaar te maken. Dit apparaatje laat
zich echter ook voor allerlei andere doeleinden gebruiken, als je de
moeite neemt om de firmware te flashen en Linux erop te installe-
ren (zie ook: http://www.nslu2-linux.org/ ).

Eigenlijk dus een compleet computertje met netwerkaansluiting,
met een laag stroomverbruik: slechts 3 watt. Het ideale apparaatje
om de tellingen door te sturen naar mijn site! Voortbordurend op
mijn kennis van de programmeertaal "C", heb ik een program-
maatje geschreven dat niets anders doet dan de USB poort voort-
durend in de gaten houden, en een URL op mijn website
aanroepen zodra er een getalletje van de printplaat binnenkomt.

Globaal zag mijn DHZ datalogger er als volgt uit:
kkWWhh  mmeetteerr -(S0 interface)- BBaass iicc  SSttaammpp  pprr iinnttppllaaaatt -(USB
kabel)- NNSSLLUU22  -(Netwerk)- KK aabbeellmmooddeemm -(Internet)- WWeebbssii tt ee

Toen kwam daar opeens de bruto-productiemeter in mijn meter-
kast, benodigd voor de SDE regeling. De meter zelf  is compleet
verzegeld, maar er zit wel een mooi knipperend ledje op. En laat
dat ledje nou precies even vaak knipperen als de S0 interface van
mijn andere meter. In de Basic Stamp kit zat ook een mooie licht-
sensor. Die kon ik nu mooi gebruiken. Door met het ledje te knippe-
ren gaat de bruto-productiemeter nu dus "op het knopje drukken".

Via Ebay had ik ook inmiddels een programmeerbaar printplaatje
(met display en USB poort) gekocht, bij SURE electronics, een Chi-
nese electronica leverancier. Het mooie van dit bordje is, dat 'ie ge-
voed wordt over de USB kabel. Dit scheelde me ook een adapter.

Gelukkig zaten ook hier programmeervoorbeelden bij. Met de ken-
nis die ik had opgedaan uit de Basic Stamp kit, was ik gauw ge-
noeg in staat om ook dit bordje te programmeren.

De nieuwe setup zag er als volgt uit:

BBrr uuttoo  pprroodd ..   mmeetteerr -(ledje / sensor)- SSUURREE  ddeemmoo--pprr iinntt--
ppllaaaatt -(USB kabel)- NNSSLLUU22 -(Netwerk)- KK aabbee llmmooddeemm -(Inter-
net)- WWeebbss ii ttee   

En de nieuwe meter in actie (de lichtsensor is heel simpel met een
stukje piepschuim precies boven het ledje van de productie-meter
geplaatst)

Blijft alleen nog de vraag over, hoe maak je alle naar de website
verstuurde gegevens inzichtelijk? Op internet zijn er diverse PHP
grafiek componenten, waarmee je gegevens uit een tabel inzichte-
lijk kunt maken. Zo kun je eenvoudig de kWh gegevens sommeren
per dag / maand / jaar.

Iets lastiger is het vermogen. Ik beredeneerde het volgende. 1 kilo-
wattuur is 1000 watt gedurende een uur, dus 1000 tikken in een
uur. Dat betekent 83 1/3 tik per 5 minuten, als je 5 minuten lang
een vermogen van 1000 watt hebt. Via een lastige omrekening
kwam ik uiteindelijk op iets simpels uit: het vermogen over de afge-
lopen 5 minuten is, het aantal tikken * 12.

En het bleek mooi te werken, zie hier de daggrafiek met het ver-
mogen van de "beste" dag van dit jaar, 23 juni. 

Meer van zulke grafieken zijn te bekijken op mijn site "Zonnestroom
in Varsseveld": http://zon.wieggers.org 
Ook wil ik hier binnenkort de complete beschrijving, inclusief  alle
hard- en software benodigdheden en source-code online zetten,
zodat andere fanaten er misschien ook iets aan hebben.

Mocht U ook willen dataloggen, dan zijn er ook kant en klare oplos-
singen: met name "Solarlog" biedt ondersteuning voor tal van om-
vormers (helaas niet voor de Gridfit). Maar, mijn projectje is het
bewijs dat je met de juiste technische kennis en een beetje door-
zettingsvermogen zelf  ook een heel eind kunt komen. �
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Brief  aan de minister over de ferarismeter bij SDE-subsidieaanvragers

Heel veel nieuwe leden die SDE-subsidie op hun nieuwe zonne-
stroominstallatie hebben aangevraagd hebben bij de ZPV geklaagd
over het feit dat de netbeheerder eist dat ze hun oude analoge fer-
rarismeter laten vervangen door een mooie glimmende digitale
meter met teruglevertelwerk. Als argument voeren de netbeheer-
ders aan dat de wet dit vereist, en dat bovendien de ferrarismeter
niet egschikt is voor salderen. Allemaal kletskoek en intimidatie als
u het ons vraagt, want de aanvrager van de SDE-subsidie draait
mooi voor de kosten op. Dus hebben we een brief-op-poten ge-
schreven aan de minister en haar gevraagd deze onrechtmatigheid
recht te trekken. Hier volgt de tekst van onze brief.

de Minister van Economische Zaken,
mevrouw Maria van der Hoeven 
Ministerie van Economische Zaken,
Postbus 20101, 2500 EC Den Haag

Geachte Minister,
iden, 9 oktober 2008

De in april van dit jaar gestarte SDE-regeling voor particuliere hui-
zenbezitters is in zekere zin een groot succes geworden. De rege-
ling is door enthousiaste zonnestroombezitters-in-spé compleet
overtekend en u hebt extra fondsen ter beschikking gesteld. De
eerste systemen zijn intussen geplaatst en aangemeld voor subsi-
die. Decentraal door particulieren opgewekte, schone elektriciteit
met behulp van de zon, zit dankzij de SDE-regeling in ons land
weer stevig in de lift.

Zoals u bekend is de SDE-regeling voor particulieren vrij complex.
Waar de ZPV graag uw aandacht op wil vestigen is de absurde, on-
nodige en peperdure eis die netbeheerders stellen, met name Es-
sent en Continuon, dat naast de montage van een bruto
productiemeter een eventueel aanwezige analoge ferrarismeter
dient te worden vervangen door een digitale meter die import en
export meet. Het argument hierbij is dat een ferrarismeter ‘niet
voldoet’.

Volgens ons is het vervangen van een aanwezige ferrarismeter vol-
komen onnodig (de duurzaam opgewekte stroom waaraan SDE
subsidie wordt toegekend wordt namelijk al zeer nauwkeurig geme-
ten door de voorgeschreven brutoproductiemeter). Uw voorgan-
ger, de heer Brinkhorst heeft als antwoord op Kamervragen in
maart 2006 uitdrukkelijk verklaard dat ferrarismeters bij zonnepa-
neeleigenaars die stroom terugleveren mogen blijven hangen tot
de slimme meter arriveert (Aanhangsel van de Handelingen, Ka-
merstuk KVR25234, vergaderjaar 2005-2006).

SDE-zonnepaneelbezitters worden door de netbeheerder gedwon-
gen tot een kostbare meterwisseling van hun ferrarismeter met het
onprettige vooruitzicht om over twee jaar opnieuw van meter te
moeten wisselen, namelijk vanwege de introductie van de slimme
meter. Deze handelwijze komt ons inziens neer op kapitaalvernieti-
ging, ze is kostbaar voor de zonnepaneelbezitter, en ze is onduur-
zaam. Vanuit SDE perspectief  bestaat geen enkele reden om een
ferrarismeter te vervangen.

Met name de eigenaren van kleine zonnestroomsystemen (601
Wp-1500Wp) zijn door de kosten van  dubbele metervervanging
zodanig gedupeerd dat in dat geval er eerder van subsidie van

netbeheerders kan worden gesproken dan van subsidie van parti-
culieren die op duurzame wijze stroom opwekken. Wij vinden dit
een oneigenlijke ‘creatieve’ toepassing van de SDE regeling. Wij
hopen dat u onze mening deelt.

De ZPV vraagt u met klem of  u de door de heer Brinkhorst ge-
maakte regeling onder de aandacht van de netbeheerders wilt
brengen zodat ze hun oneigenlijke eis terugnemen en SDE-aanvra-
gers niet nodeloos op kosten jagen.

U begrijpt dat onze vereniging zeer benieuwd is naar uw reactie.  
Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Floris Wouterlood, voorzitter ZPV  �
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Een van de gruwelen gepresenteerd aan mensen die SDE subsidie
op hun brandnieuwe zonnepanelen aanvroegen was de eis van de
netbeheerder dat naast de montage van de verplichte brutopro-
ductiemeter ook de bestaande analoge ferrarismeter moest wor-
den vervangen door een digitale meter met teruglevertelwerk (zie
ook de vorige bladzijde). Vooral het gegeven dat een goedwer-
kende en wettelijk voor zonnestroom toegestane elektriciteitsmeter
ineens niet meer goed zou zijn, schoot een aantal organisaties in
het verkeerde keelgat, de ZPV incluis. Vandaar onze brief  op poten
aan de minister (zie de vorige bladzijde).

Intussen waren er al door Diederik Samsom (PvdA) schriftelijke
vragen gesteld aan de bewindsvrouwe in de Tweede Kamer over
deze kromme-tenen bezorgende manoeuvres van de netbeheer-
ders. Op 24 oktober kwam bij Diederik het officiële antwoord in de
bus (kamerstuk kenmerk ET/ED 8164255), en al spoedig wist de
hele incrowd dat de minister om was. Op vraag 3 van Samsom,
“Zou het niet verstandiger zijn om bij particulieren voorlopig de
administratie en kosten te verminderen door af  te zien van een
exacte vaststelling van de teruggeleverde stroom, zoals Eneco nu
al doet - en door SenterNovem de contacten met Certiq te laten af-
handelen aangezien dat een vervanging van een meter, met bijbe-
horende kosten en administratie scheelt?” luidde het antwoord: “Ik
ben het daar mee eens en heb daarom aan Holland Solar en de
netbeheerders gevraagd of  zij kunnen bezien of  de draaistroom-
meter kan worden gehandhaafd. Ik begrijp van hen dat dit mogelijk
is en heb daarom de regeling garanties van oorsprong voor duur-
zame elektriciteit aangepast. Deze aanpassing maakt het mogelijk
dat particulieren hun draaistroommeter behouden als ze SDE-sub-
sidie willen voor een zonnestroominstallatie.

De wijziging van de regeling garanties van oorsprong voor duur-
zame elektriciteit heb ik gelijktijdig met het verzenden van deze
antwoorden naar de Staatscourant gestuurd. 
De wijzigingsregeling is inmiddels in de Staatscourant gepubliceerd
en van kracht. 
Commentaar van de ZPV: prima, minister. En nu de salderingsgrens
nog weg!  �
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De windcoöperatie de Windvogel heeft begin oktober samen met
Eneco een plan gepresenteerd waarmee iedereen via windenergie
aan schone stroom kan komen. Het leveringsprincipe berust op
een zelfleveringsmodel genaamd “thuisopwekking op afstand”.
Leden van de Windvogel nemen ieder een eenmalig aandeel van
50 euro in een windturbine. In tegenstelling tot bestaande initiatie-
ven zoals de windenergiefondsen van Triodos en de ASN Bank
krijgt de participant geen financieel rendement uit zijn groene in-
vestering maar de stroom zelf. En daar zit precies de slimmigheid,
claimen de initiatiefnemers. Zonnepaneeleigenaren weten dat men
over eigen opwekking geen BTW en energiebelasting betaalt. Met
wind dito, alleen staat in dit model de windturbine een eindje ver-
derop. De wind blaast de bladen van de turbine van de Windvogel
in de rondte, de molen produceert stroom, Eneco zorgt voor de
rest. Het energieconcern levert de groene stroom, zorgt voor een
gebalanceerde belasting van het elektriciteitsnet en maakt het mo-
gelijk dat de "thuisopwekking" wordt afgetrokken van de maande-
lijkse elektriciteitsrekening. In het Financieele Dagblad werd het
zelfleveringsmodel vergeleken met een volkstuin. Als men zijn
eigen kroppen sla kweekt, hoeft men bij het oogsten ook geen be-
lasting over de sla te betalen. Volgens de voorzitter van de Windvo-
gel geldt precies hetzelfde principe bij het oogsten van groene
energie. Nu de fiscus nog. De Windvogel en Eneco willen in een
proefjaar bewijzen dat hun plan goed werkt. Een deelnemer krijgt
circa 20% van zijn stroomverbruik geleverd van een proefturbine
in Bodegraven. Dat levert hem een stroomkostenbesparing op van
minstens 150 euro. Als de proef  slaagt zullen er verspreid over het
land voor dit project zo'n tweeduizend windmolens gebouwd wor-
den. Het enige risico voor het project is, volgens de initiatiefne-
mers, de mogelijkheid dat de overheid de proef  niet ziet als
thuisopwekking. Immers, bij thuisopwekking met zonnepanelen is
de stroomopwekking gebonden aan het eigen huis. Over het ‘wind-
thuisopwekkingsmodel” wordt momenteel overlegd met de over-
heid. Indien het plan slaagt betekent dit een flinke opsteker voor
windenergie in Nederland.  �
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Door twintig jaar werkzaam te zijn geweest in de petrochemische
industrie ben ik goed op de hoogte van de fossiele energieproble-
matiek, zowel technisch als met betrekking tot de eindigheid van
olie en gas, toenemende schaarste en de daarmee samenhan-
gende prijsdynamiek. Dus besloot ik eind 2007 om in zonne-ener-
gie te investeren, te beginnen met mijn eigen zonnestroom
installatie. Deze beslissing werd mede bepaald door de aankondi-
ging van subsidie via de SDE. De eerste maanden van 2008 wer-
den besteed aan oriëntatie wat betreft opbrengst, installatie,
configuratie en vroeg ik offertes aan bij leveranciers. Wat opviel
was de volledige onduidelijkheid bij alle partijen over de details van
de SDE regeling. De subsidie blijkt eigenlijk een kostprijs garantie
van 56 cent per kWh voor 15 jaar te zijn. Eerst gold dit alleen voor
aan het net teruggeleverde stroom maar later (dank aan oplet-
tende volksvertegenwoordigers) wordt de subsidie over alle gepro-
duceerde zonnestroom toegepast. Deze initiële mistigheid bleek
later echter een slappe door bureaucratie veroorzaakte voorbode
te zijn.

Na de aanvraag van subsidie op 1 april en de stormloop van
mede-aanvragers waarbij de minister de geldbuidel nog tweemaal
verhoogde kwam het bericht van SenterNovem dat de initiële 13
weken termijn met nog eens met 13 weken verlengd werd. Dit was
teveel voor mijn inmiddels snel gegroeide passie en overtuiging
voor mijn eigen zonnestroom installatie dat ik besloot de gok te
wagen om de investering maar alvast te doen voordat de SDE be-
schikking binnen was. Ook  besloot ik contact te zoeken met de
netbeheerder Essent Netwerk B.V. voor de aanvraag van een
bruto-productiemeter. Na een paar vriendelijke doch geheel onkun-
dige call-center medewerkers te hebben overtuigd dat ik toch echt
een productiemeter wilde en geen teruglevermeter bleek dat Es-

sent Netwerk wel wist dat er een SDE regeling bestond doch ze
hadden nog geen procedure ontwikkeld om dit te ondersteunen.
Wel kon je jezelf   per e-mail aanmelden om op een lijst te komen.
Dit heb ik op 17 april gedaan. De aanmelders zouden later worden
geïnformeerd hoe te handelen. Een begripvolle technische Essent
medewerker liet zich wel ontvallen dat ze nog helemaal geen me-
terkeuze hadden gemaakt, laat staan een prijs, offerte, installatie
etc. Dit bleek de start van een avontuur waarbij zelfs de echte
doorbijters het zwaar zouden krijgen.

Ondertussen was de selectie van installateur gevallen op SolarNRG
die prijstechnisch competitief  waren maar vooral een professionele
en kundige indruk maakten. 22 mei 2008 was de heugelijke dag
dat 7.300 Wp werd geïnstalleerd:  43 Sharp panelen met 3 inver-
ters. Mijn eigen zonnestroom installatie begon te produceren!

Echter hieraan ging vooraf  een volledige dag elektrotechnische
werkzaamheden. De meterkast werd gekuist voor 3 nieuwe groe-
pen en er moest plaats gemaakt worden 
voor de verplichte bruto productie meter. Drie inverter-outputka-
bels moesten op nette wijze van de inverters in de garage naar de
meterkast worden geleid. 

Die geweldige zonnestroominstallatie stond dus vanaf  eind mei
lekker te snorren waarmee vooral het terugdraaien van de ferra-
rismeter bijzonder veel verwondering maar vooral ook plezier gaf.

Het avontuur met de netbeheerder resulteerde in vele telefoonge-
sprekken met het Essent Netwerk call center waarop competentie,
kennis maar vooral het gebrek aan en dus geduld de boventoon
voerde. Aardig en terecht is wel de  constatering dat vriendelijkheid
en correctheid duidelijk zaken zijn die wel in orde zijn bij de mede-
werkers van het call center.

Op 24 juli bracht de postbode dan eindelijk bericht van de netbe-
heerder met een slimme doch doorzichtige toonstelling. Twee pagi-
na’s vol “onjuiste” SDE informatie met kleine lettertjes disclaimer
dat alle informatie voor verantwoording kwam van SDE. Verder een
offerte voor 1) omwisseling van de ferrarismeter à105 Euro,  2)
brutoproductiemeter à 105 Euro, of  3) beide meters voor slechts
158 euro met ook nog 29 Euro jaarlijkse bemeteringskosten per
meter. Ook kwam daarbij de voorwaarden voor een nieuw meter-
bord voor de brutoproductiemeter etc. Dus dat was eventjes 350
Euro voor die aanpassingen van meterkast. > 10
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Mijn keuze was uiteraard op optie 2 aangezien de automatische
salderende ferrarismeter met hand en tand verdedigd diende te
worden. Op 14 augustus gingen de opdrachtbevestiging en de ak-
koordverklaring van de installateur terug naar Essent in de veron-
derstelling dat binnen een paar weken wel de brutoproductiemeter
geïnstalleerd zou worden. De doorbijter werd wederom op de proef
gesteld. 
Ondertussen kwam op 29 augustus de SDE beschikking binnen.
Helaas had ik in een  optimistische bui de ingangsdatum op 1 juli
gezet, maar eenmalige uitstel was mogelijk aangezien de SDE
heren nu ook wel begrepen dat het hele proces danig gesaboteerd
werd door de netbeheerders. Terwijl de zonnepanelen lustig in het
najaarszonnetje stonden te snorren en de ferrarismeter lekker
linksom draaide vlogen de telefoontjes en  e-mails met de netbe-
heerder lekker heen en weer. Boze tongen beweren dat mensen
met optie 2) alleen de brutoproductiemeter en geen terugleverme-
ter op een aparte stapel kwamen die pas werd “ontdekt” werd na
schriftelijke vragen van volksvertegenwoordiger Samsom en de uit-
eindelijke bevestiging van minister van der Hoeven op 24 oktober
2008 dat de “draaistroommeter” gewoon mocht blijven hangen
voor de SDE subsidie. Nieuws was dit eigenlijk niet aangezien de
vorige minister, Brinkhorst, dit ook al had geantwoord  op vragen
van dezelfde heer Samsom op 8 maart 2006. Wel was ik ondertus-
sen geïnfiltreerd in de terugleveringsafdeling van Essent en heb ik
veelvuldig gemaild met een van de (technische) medewerker die
waarschijnlijk geheel tegen Essent policy in contact had met klan-
ten, want ja klanten zijn natuurlijk wel enge mensen die van alles
willen (ook facturen betalen toch ?).
Eindelijk, op 31 oktober stond ineens een vriendelijke monteur van
Essent voor de deur die in 10 minuten de brutoproductiemeter in-
stalleerde. Deze anticlimax leidde tot beperkte vreugde na al die

strijd met de  netbeheerder. Ik voelde het als een mentale overwin-
ning, maar de champagne liet ik nog maar even onder de kurk. 

Helaas ontbreekt het
de najaarszon aan
kracht om de brutop-
roductiemeter tot veel
actie te bewegen. 
Ondertussen was de
CertiQ aanmelding in
alle naïviteit van het

avontuur met netbeheer-
der al gedaan op 19 mei maar bleek bij navraag verassend genoeg
nog steeds actief  te staan bij CertiQ voor goedkeuring van de net-
beheerder. De SDE procedure geeft de netbeheerder vier weken
voor goedkeuring waarna de SDE beschikking ontvankelijk is voor
het voorschotformulier ter verzoek voor maandelijks uitbetaling.
Die betaling is nu dus verschoven naar 1 januari 2009. 

Het avontuur met netbeheerder loopt nog steeds, de bijt wordt ste-
viger maar de eindstreep is in zicht. De Nederlandse overheid
heeft een goede zonnestroomregeling bedacht, de particuliere
voorfinanciering van de investering is kruideniersachtig, de 3.500
Wp grens getuigt van weinig visie, maar het échte probleem is de
netbeheerder. Sommige zijn wat beter, de meeste nog slechter
maar de monopolist wint altijd. Slechts de staat kan dit doorbreken,
lang leve de bureaucratie. Wanneer stuurt de ZPV de heer Samsom
een doos wijn voor verdere actie !!

Wordt vervolgd.  �
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Het gemiddelde vermogen van windturbines die op dit moment
worden geplaatst is 2-2,5 MW. Zo nu en dan zijn er uitschieters, en
de bovengrens kruipt langzaam maar zeker omhoog. Met name de
Britten zijn erg gecharmeerd van opschalen. In 2006 werd bijvoor-
beeld de eerste van twee 5 MW Beatrice windturbines geplaatst bij
het gelijknamige olieveld (Beatrice Alpha) in de Noordzee, 25 km
offshore vanuit Wick (Schotland). Het water heeft ter plaatse een
diepte van 45m (zie ook www.beatricewind.co.uk). De tweede 
Beatrice staat inmiddels naast z’n
broertje.

Alsof  de Britten de smaak te pak-
ken hebben gaat het allemaal
nog groter en hoger. De 7,5 me-
gawatter komt eraan, ditmaal be-
steld door Hare Majesteit Queen
Elizabeth II zelf. Haar agent, de
Crown Estate (vergelijkbaar met
Domeinen in ons land) heeft dit
voorjaar al een contract getekend
met Clipper Windpower uit Califor-
nië. Alsof  dát alweer niet genoeg
was maakte men op 22 september
jongstleden bekend dat men deze
machine verder opschaalt naar 10 megawatt. De uiteindelijke as-
hoogte wordt 175 meter, d.w.z. hoger dan de Big Ben. In 2012
moet het project zijn voltooid. In z’n uppie kan deze turbine dan
jaarlijks evenveel energie opwekken als 3.700 gemiddelde Britse
huishoudens verbruiken. Gemeten over zijn hele levensduur voor-
komt deze turbine naar schatting de uitstoot van 724.000 ton
CO2. �

leden kort nieuws

vervolg pagina 10 Grootste windturbine ter wereld: 10 MW

Een van de Beatrice windtur-
bines voor montage



In het Actieplan Decentrale Infrastructuur, de eindrapportage van
de Werkgroep Decentrale Infrastructuur (EnergieTransitieplatforms
Nieuw gas en Duurzame Elektriciteitsvoorziening) dat deze herfst is
verschenen, nemen de platforms het o.a. op voor zonnestroom.
Opdracht van de werkgroep was te kijken naar de situatie in 2050
als de energietransitie een eind moet zijn gevorderd. De platforms
zien een toename van decentrale energievoorziening en elektrici-
teitsopwekking en de infrastructuur dient hieraan te worden aange-
past. Ruim baan dus voor de slimme meter, de panacee voor alle
problemen. 

Op korte termijn ziet de werkgroep geen instabiliteit ten gevolge
van PV, wel vinden ze het nodig dat het net wordt verzwaard op
plekken waar PV intensief  wordt toegepast. Men ziet toename van

elektrificatie doordat meer elektrisch aangedreven warmtepompen
erbij komen, en ook door de introductie van de micro-WKK. Ronduit
naïef  is de veronderstelling dat netbeheerders op korte termijn er-
varing moeten opdoen met decentrale toepassingen zoals zonne-
energie  e.d. Alsof  PV zo verschrikkelijk nieuw is. De slimme meter
moet daarbij helpen. De opstellers van het rapport gaan uit van
het fait accompli dat die slimme meter er komt, is het niet rechtsom
dan is het wel linksom. 
De werkgroep bestaat voor een deel uit werknemers van grote
energieboeren, en er zit geen vertegenwoordiger van de consu-
ment in, en dat ‘kleurt’ het rapport. Omdat de door de netbeheer-
ders bedachte slimme meter niet slim genoeg is om te salderen
moet bij een PV systeem een extra communicatiemodule uitkomst
bieden (lees: extra inkomsten voor de netbeheerder) (in de plaats

van de bruto productiemeter?)

Deze module moet aan de slimme meter
doorgeven hoeveel stroom de PV installatie
heeft geproduceerd. De zonnestroom hoeft
zodoende niet eerst alle stroom via de
slimme meter terug te leveren, maar mag
ook achter de meter worden verbruikt. Het
aardige van zo’n constructie is dat in plaats
van de communicatiemodule een Q-box kan
worden geplaatst zodat een zonnestroom-
producent kan leveren aan de buurman of
iemand anders in de straat waarbij netjes
kan worden afgerekend: buurman betaalt
stroom en transport; de PV opwekker profi-
teert.  �
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Het warmteopslagsysteem van de eerste Europese CSP zonne-
energiecentrale met paraboolspiegels “Andasol 1” heeft onlangs
de eerste praktijktests doorstaan. Deze zonnecentrale (50 MW) in
de buurt van het stadje Guadix in de provincie Granada (Spanje) is
bijzonder omdat ze niet alleen overdag energie levert maar ook ’s
nachts doorwerkt. De “truc” die hier wordt toegepast is warmteop-
slag. Op het terrein van de zonnecentrale staan twee enorme op-
slagtanks die zout bevatten (28.500 ton kaliumnitraat en
natriumnitraat. 

Overdag wordt een temperatuur bereikt in het brandpunt van de
trogvormige spiegels van 400 graden. Deze warmte wordt afge-
voerd naar turbines die elektriciteit opwekken. Overtollige warmte
afkomstig van de paraboolspiegels opgeslagen door het zout bij
280 graden te laten smelten. ’s Nachts wordt deze warmte ge-
bruikt om de turbines mee aan de praat te houden. Op een lekkere
zonnige dag kan genoeg warmte worden opgeslagen om 7,5 uur
te overbruggen. Naast Andasol 1 die bijna volledig operationeel is
worden er twee installaties van ieder 50 MW bijgebouwd: Andasol 2
en 3. Nummer 2 moet in 2009 klaar zijn, nummer 3 in 2011. Elk
van de installaties beslaat 510.000 vierkante meter grond (70
voetbalvelden). Per jaar verwacht men met de Andasol-1 178 mil-
joen kilowattuur elektriciteit op te wekken en 152.000 ton CO2
emissie te voorkomen. �

techniek

PV en de slimme meter Andasol 1 bijna on line



De Kleine Aarde en de Stichting iNSnet hebben onlangs een open
brief  gepubliceerd op de website www.insnet.org/feedin/ waarin ze
de regering, het parlement en de directies/bestuurders van ener-
giebedrijven oproept om de handen ineen te slaan en een feed-in-
tarief in het leven te roepen. Een feed-intarief  is een behoorlijke en
voor lange termijn vastgelegde vergoeding aan iedereen die duur-
zaam opgewekte elektriciteit aan het net teruglevert. Het gaat om
de invoering van een wettelijk voorgeschreven terugleververgoe-
ding te betalen door energiebedrijven uit een algemene opslag op
alle geconsumeerde stroom en is dus géén subsidie. Een feed-inta-
rief is wezenlijk anders dan het elitaire vestzak-broekzaksysteem
gedeeltelijk op eigen kosten en op rekening van de belastingbeta-
ler die de SDE subsidie in feite is. Volgens de opstellers van de
open brief  is zo’n feed-intarief  (net zoals die in Duitsland al jaren
bestaat en daar is vastgelegd in de Erneuerbare Energien Gesetz)
een voorwaarde om het draagvlak te creëren voor een snelle en
democratische energietransitie. En als ZPV-er weet u hoe hard het
gaat in Duitsland met duurzame energie, en hoe traag bij ons.

De ZPV staat uiteraard volkomen achter het initiatief  van de Kleine
Aarde/iNSnet.
Om dit initiatief  zoveel mogelijk gewicht te geven roept het bestuur
van de ZPV u op om de website www.insnet.org/feedin/ te bezoe-
ken en de open brief  mede te ondertekenen. Een regeling als
voorgesteld is naar onze mening van vitaal belang voor brede
vooruitgang en acceptatie van zonnestroom.  Daar staan wij toch
ook voor?

met vriendelijke groet,
Het bestuur van de ZPV
Floris Wouterlood, voorzitter �
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Na twee jaar van daling is in
2007 de elektriciteitspro-
ductie weer gestegen. De
stijging bedroeg ruim 6 pro-
cent ten opzichte van 2006.
De productie bereikte een
recordomvang van 105 miljard
kilowattuur (kWh). 

STIJGING BIJ CENTRALE PRODUCTIE ELEKTRICITEIT 
In 2007 is in Nederland 105 miljard kWh aan elektriciteit geprodu-
ceerd. In 2006 was dat nog 99 miljard kWh. De grote elektriciteits-
centrales namen het grootste deel van de stijging voor hun
rekening. Hun productie steeg met 5 procent tot 70 miljard kWh. 

CENTRALE ELEKTRICITEITSPRODUCTIE 
Vooral de productie bij de conventionele installaties steeg in 2007
fors, met 10 procent tot 42 miljard kWh. De productie door de cen-
trales met warmtekrachtkoppeling (WKK) daalde echter voor het
tweede achtereenvolgende jaar: De afname heeft te maken met de
relatief  warme jaren 2006 en 2007, waardoor warmtekrachtcen-
trales minder warmte hoefden te leveren voor bijvoorbeeld stads-
verwarming. 

PRODUCTIE ELEKTRICITEIT GLASTUINBOUW STIJGT STERK 
In de glastuinbouw is 7 miljard kWh elektriciteit geproduceerd in
2007. Dit is ongeveer 60 procent meer dan in 2006. Deze toe-
name is toe te schrijven aan de zeer sterke groei van het warmte-
krachtvermogen waarover de glastuinbouw beschikt. In twee jaar
tijd is dit verdubbeld. Eind 2007 bedroeg het bijna 2 500 Mega-
watt. Dat is ruim 10 procent van het totale vermogen in Nederland.
Deze groei heeft te maken met de toegenomen elektriciteitsprijzen
in de afgelopen jaren. Naast de eigen elektriciteitsproductie voor
de teelt van gewassen, is de verkoop van elektriciteit daardoor
winstgevender geworden. (bron: CBS, 24 september 2008) �

vereniging kort nieuws

Feed-intarief, brief aan de leden Elektriciteitsproductie 2007: recordomvang 

Elektriciteitsproductie 2007

huttentocht in Zwitserland, foto Hans Gaarman



Heel veel mensen staan op gespannen voet met hun netbeheerder.
In september ging de mare dat netbeheerders op hun beurt op
gespannen voet staan met hun eigenaren, de grote energieboeren.
Op 22 september j.l. berichtte het gerenommeerde Financieele
Dagblad het volgende onder de kop 'Overheden plukken eigen net-
bedrijven leeg' het onderstaande bericht. Uiteraard haastte de mi-
nister van Economische Zaken zich om de gemoederen met
sussende woorden tot bedaren te brengen, de kredietcrisis kwam
er kort daarna als een tsunami achteraan, gemeenten en provin-
cies bleken op de meest waanzinnige plaatsen fondsen te hebben
gestald, en sindsdien hebben we niets meer van het netbeheer-
dersverhaal gehoord. Waar of  niet waar? U bent gewaarschuwd. 

Hier volgt het stuk onverkort:

Het Financieel Dagblad heeft ontdekt dat provincies en gemeenten
bezig zijn hun eigen netbedrijven leeg te halen door ze vóór de
verzelfstandiging op te zadelen met hoge leningen. 'Ze proberen
zoveel mogelijk geld binnen te harken.'
De krant opent vandaag de voorpagina met de ontdekking: 'Es-
sent, Nuon en Eneco hangen netbedrijven vol met schulden'. 'Als
deze onderdelen worden afgesplitst, wat wettelijk per 2011 ver-
plicht is, blijven leningen van in totaal € 10 mrd tot € 12 mrd, ach-
ter bij de netbedrijven. Dat bevestigen diverse bronnen. Het geld
dat de concerns ophalen is bestemd voor een superdividend aan
de aandeelhouders ( provincies en gemeenten) en voor het kapita-
liseren van de eigen commerciële bedrijfsonderdelen.'
Een van de FD-bronnen voorziet hierdoor problemen: 'De netwerk-
bedrijven hebben de afgelopen jaren te weinig geïnvesteerd in uit-
breiding en onderhoud. Er is een inhaalslag nodig. Als de netten nu
met een maximum aan leningen worden gefinancierd, moeten

straks de tarieven verhoogd worden om dat te kunnen betalen.' 
De lasten van de leningen zullen straks waarschijnlijk hun effect
gaan hebben op de tarieven voor de consument. Het FD: 'Nu zijn
de netbedrijven vrijwel schuldenvrij. Een bankier raamt de rente op
de aankomende schulden op jaarlijks € 550 mln. Als dat wordt
doorberekend in de tarieven, gaat de energienota omhoog met €
90 per jaar per huishouden.'

Het FD heeft minister Maria van der Hoeven van Economische
Zaken om een reactie gevraagd. Zij laat weten de zaak 'uitermate
serieus' te nemen en 'niet zal aarzelen om in te grijpen wanneer
dat voor de tariefontwikkeling wenselijk is'.
In Eindhoven kwam het energiebedrijf  NRE al in financiële proble-
men nadat het met schulden werd volgestopt. Nadat de gemeente
Eindhoven zichzelf  eerst een superdividend had toegekend, moest
de gemeente bijspringen om een ondergang van het bedrijf  te
voorkomen.

Onlangs is in het 'Besluit financieel beheer netbeheerders' vastge-
legd dat schulden maximaal 70% van het balanstotaal mogen be-
dragen. Het FD: Volgens bronnen rond de energiebedrijven wordt
de grens van 70% overschreden. "Ze proberen zoveel mogelijk
geld binnen te harken. Boven de 70% worden gemengde financie-
ringsvormen als achtergestelde leningen ingezet", weet een ban-
kier.' �
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(stand 15 oktober 2008)

1. Olmedilla 60 MWp Castilla de la Mancha, 
Spanje

2. Brandis 30 MWp (Waldpolenz) Saksen, 
Duitsland

3. Merida 30 MWp Estremadura, Spanje
4. Fuente Álamo 26 MWp Murcia, Spanje
5. Lucainena de las Torres 23 MWp Almeria, Spanje
6. Abertura: 23 MWp Caceres, Spanje
7. Hoya de Los Vincentes 23 MWp Murcia, Spanje
8. Calaveron 21 MWp Spanje
9. Trujillo 20 MWp Cáceres, Spanje
10. Beneixama 20 MWp Alicante, Spanje

financieel kort nieuws

Gesjoemel met netbeheerders? 10 grootste zonnestroomcentrales ter wereld



Op 28 oktober werd met enige bombarie het Sectoraccoord Ener-
gie 2008-2020 ondertekend, een convenant tussen de Rijksover-
heid, energiebranche en netbeheerders. De Rijksoverheid zit te
springen om samenwerking met de energiebranche om haar ambi-
ties te kunnen halen: 20% duurzaam opgewekte stroom in 2020,
30% reductie van CO2 uitstoot en 2% energiebesparing per jaar.
Het document werd ondertekend door enige ministers en verte-
genwoordigers van de energiesector.
Gaan ze de doelstellingen halen? De energiesector doet immers
niets liever dan kolencentrales bouwen en tv-spotjes uitzenden
waarin ze zich een supergroen randje aanmeten. Daar mogen ze
met dit akkoord fijn mee doorgaan onder de belofte te gaan expe-
rimenteren met CCS (carbon capture and storage, bij de ZPV noe-
men we dit “onder het tapijt schuiven van de rotzooi”). De
Rijksoverheid (lees: de belastingbetaler) betaalt de kosten van de
experimenten. De Rijksoverheid doet nog veel meer, namelijk rand-
voorwaarden scheppen voor 450 MW wind op zee in 2010 en voor
uiteindelijk 6000 MW windenergie op land én 4000 MW wind op
zee in 2020. Misschien komt er een ‘stopcontact op zee’.
Wat betreft zonnestroom wil de Rijksoverheid met behulp van SDE
in 2020 tenminste 70 MWp nieuw vermogen gerealiseerd zien in
de gebouwde omgeving.

Allemaal prachtig, en de borrel na afloop zal goed gesmaakt heb-
ben. Dit sectorakkoord bevat fraai verwoorde doelen en een afpa-
ling van de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. Of
het allemaal werkelijkheid zal worden? We hopen dat de doelen
minstens worden gerealiseerd, want we weten onderhuids dat de
20%-30%-2% véél te weinig is. 20% duurzaam betekent wél nog
steeds 80% smerig. En dat kan en mag niet. In 2020 zitten we
middenin een gecombineerde fossiele energiecrisis – klimaatcrisis,

wordt er gevochten om de buitenlandse uraniumrestjes en zullen
we blij zijn met elk kilowattuurtje dat niet met fossiele brandstoffen
wordt opgewekt. In de energiesector vindt bijvoorbeeld Delta dit
ook, want ze schrijven in de bijlage van hetzelfde convenant snoei-
hard dat ze twee kerncentrales willen bouwen, en liefst zo snel mo-
gelijk. Een gevoel van urgentie is er dus wel degelijk, alleen wat de
ZPV betreft van de verkeerde soort. En bovendien kunnen de be-
stuurders en energieboeren maar geen afscheid nemen van hun
oertraditionele, massieve centralistische denken. Decentraal op-
wekken vinden ze in hun hart eng want dat is slecht controleer-
baar. Dat een burger zijn eigen stroom opwekt doet ze rillen van
afschuw. Zo worden zonthermie (de onvolprezen zonneboiler) en
warmtepompen in het sectorakkoord met geen woord genoemd.
Begrijpelijk als men traditioneel centralistisch en fossiel denkt met
de flexibiliteit van een Tyrannosaurus rex.  Toch zal decentrale
energieopwekking, met name het kwartet bestaande uit energiebe-
sparing in nieuwbouw en bestaande bouw, warmtepomp, zonne-
stroom en zonthermie wel eens kunnen zorgen voor een
verrassende revolutie. 

Door het samenspel van CCS maatregelen, extra CO2-belasting, en
de rap stijgende prijzen voor energie door de komende energiecri-
sis, zullen particulieren zoveel mogelijk streven naar eigen energie-
voorziening voor dat kleine beetje dat ze nog nodig hebben. Komt
bij dat er een wereldwijde tendens gaande is waardoor rond 2015
eigen zonnestroom even duur zal zijn als grijze energie, en goed-
koper daarna. Deze ontwikkeling gaat dwars over alle grenzen in
Europa heen, en komt vanuit Duitsland ons land binnenwaaien.
SDE-subsidie voor zonnestroom, de fraaie sigaar-uit-eigen-doos-
regeling uit 2008, is in 2015 al lang niet meer nodig en de grote
energiebazen hebben dan het nakijken. �
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Sectoraccoord Energie 2008-2020
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