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Van de redactie 
 
Op pagina 3 treft u een voorstel aan voor de 
werkgroepen van de ZPV. Dit is besloten 
tijdens de recente ALV. De redactie nodigt u 
uit deel te nemen in een van deze groepen en 
actief bij te dragen aan de doelstellingen van 
de ZPV, maar vanzelfsprekend het op de 
kaart houden van PV in Nederland. De 
afgelopen maanden is er weer van alles uit de 
hoge hoed getoverd (zie artikel hiernaast), 
terwijl alle landen om ons heen (nu zelfs 
Frankrijk) een ruime voorsprong nemen. Aan 
u de kans hieraan wat te doen. Geef u op bij 
de voorzitter. Verder veel leesplezier in deze 
weer 8 pagina’s lange nieuwsbrief met 
opinies, feiten en andere interessante 
artikelen. 
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Energietransitie-rapport “Meer met 
Energie” 
 
Op 8 mei 2006 presenteerde de Task 
Force Energietransitie met enig 
trompetgeschal en persactiviteit haar 
langverwachte eindrapport, “Meer met 
Energie – Kansen voor Nederland”. 
Dat er veel aan de hand is met ons 
energieverbruik en dat de weg waarop 
we zitten fataal is, dat weten we al 
lang, maar die kansen? Welke mensen 
hebben met elkaar zitten discussiëren 
en wat is er uit gekomen? Voorzitter 
was Rein Willems (Shell). Verder 
waren de leden afkomstig uit het 
bedrijfsleven (Essent, Rabobank, 
Gasunie, Electrabel, Corus), 
ambtenarij (Ministerie EZ, VROM, 
SER) en universiteiten/wetenschap 
(Erasmus, ECN). Stakeholders 
(belangengroepen) dus, ambtenaren en 
goeroe’s. Grote afwezigen: politiek, 
consument.  
 
Iedereen is het er over eens dat we van 
de afhankelijkheid van olie en gas af 
moeten. Ook dat is niet nieuw, want 
zelfs George Bush is er achter 
gekomen. Van olie moeten we af 
omdat die op raakt, gas omdat dat ook 
op raakt, allebei om tot reductie te 
komen van 50% in CO2 uitstoot in 
2050. Niet alleen een nobel doel maar 
ook een keihard doel. Daar komt nog 
bij dat olie en gas veel waardevoller 
zijn als ‘feedstock’ voor de chemische 
industrie dan als brandstof voor zoiets 
ordinairs als verwarming. De doel-
stellingen zijn niet overambitieus. 
Eigenlijk moeten we naar een com-
pleet CO2-neutrale energie-economie, 
niet meer en niet minder.  
 
Nu kan je op allerlei manieren CO2-
reductie nastreven. Kernenergie is 
zo’n manier die door enkele fanaten 
en industriëlen wordt gepropageerd. 
Maar: uiteindelijke conclusie van de 
Task Force is dat het allemaal een stuk 
duurzamer moet, en dat kernenergie 
even buiten de deur hoort. Wat 
duurzaam precies is, daar heeft men 
verder zo zijn eigen ideeën over. 

‘Schoon fossiel’ is er zo een, maar 
dat lijkt ons een zwaktebod.  
Het is aardig te lezen op welke 
manieren de Task Force denkt tot 
CO2 reductie en minder 
afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen te komen. De aller-
eerste aanbeveling is het instellen 
van een lange-termijnbeleid. Zoals 
we als zonnestroomeigenaren maar 
pijnlijk weten is het overheidsbeleid 
de afgelopen jaren zó slecht geweest 
en zó wisselvallig dat geen hond er 
brood van lust. Dat moet dus 
radicaal anders, en wel ten minste 
vier kabinetsperioden lang consistent 
beleid.  Energiebesparing vindt men 
belangrijk, want “us bîn zûnig”, en 
wel 1,5% tot 2% per jaar. Geen 
bedrag om gillend van achterover te 
vallen, maar toch, de erkenning dat 
het minder kan en moet, dat is 
belangrijk. De industrie zou haar 
concurrentiepositie eens mogen zien 
verminderen.  
 
Wat heeft men allemaal in petto? De 
lijst is lang. Hier volgen een aantal 
aanbevelingen. Energiebesparing in 
de gebouwde omgeving, mini- en 
microwarmtekrachtkoppeling, CO2 
opslag, hybridisering van het 
wagenpark, intelligente transport-
systemen, duurzame ontwikkeling 
van biomassa, synthetisch aardgas, 
bioethanol, verduurzaming, 
afvalketens, duurzame papierketens, 
restwarmte, warmtepompen.  
September 2006 moet er een plan 
gereed zijn waarmee een instru-
mentarium kan worden ontwikkeld. 
 
Maar nu zonne-energie. Niets maar 
dan ook niets over zonne-energie in 
de bebouwde omgeving. Het woord 
‘zonneboiler’ komt in het hele 
rapport niet voor. Achter de meter? 
Vergeet het maar! Het 
energieverbruik van burgers mag 
minder worden door betere 
apparaten, maar zelf opwekken, ho 
maar. Zoiets kan alleen maar 
gebeuren als je industriemensen, 
wetenschappers en ambtenaren bij 
elkaar zet. Kans gemist voor 
Nederland. Voor open doel. 
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Elegante concentrator-zonnepanelen op 
komst? 
 
Zo lang de prijzen van zonnecellen hoog 
blijven, piekeren uitvinders en ontwikkelaars 
net zo lang tot ze een oplossing denken te 
hebben gevonden om twee vliegen in één 
klap te vangen: hogere opbrengst, lagere 
prijs. Sommige lieden zoeken het in de hoek 
van  solar concentrator PV: hoogefficiënte 
zonnecelletjes worden door middel van een 
lens beschenen door geconcentreerd zonlicht. 
Een fraai voorbeeld van een concentrator is 
de Sun Cube van Greg Watson 
(www.greenandgoldenergy.com.au, zie PttP 
2005-5) die binnenkort op de markt komt. 
Nadeel van solar concentrators is dat je ze 
vanwege de lens door middel van een 
trackingmechanisme op de zon gericht moet 
houden. In ons land is dit minder gewenst in 
verband met het winderige karakter van ons 
klimaat. De eisen aan het volgmechanisme 
zijn hier bijzonder zwaar. Hendrik Gommer’s 
trackers waren bijvoorbeeld na een jaar 
volkomen versleten, geveld door windvlagen 
en stormen. Bewegende delen zijn bovendien 
duur en vergen onderhoud. Geen trackers op 
mijn dak alsjeblieft. 
De firma Stellaris (www.stellaris-corp.com/) 
heeft nu een nieuwe solar concentrator 
oplossing bedacht waarin geen bewegende 
delen zitten. Men heeft een bak geconstrueerd 
waarin strips hoogefficiënte PV-cellen liggen. 
Iets boven deze strips bevindt zich een 
polycarbonaat plaat die zo is gemaakt dat ze 
series breedhoeklenzen bevat die het zonlicht 
concentreert op de cellen. 
 

 
  
So far so good. Volgens de makers zou de 
prijs liggen in de buurt van 1 dollar per 
Wattpiek.  
 

 
Dat is erg goedkoop vergeleken met 
de 5 dollar per wattpiek die poly-
kristallijne zonnestroompanelen per 
wattpiek doen. Het aardige van deze 
panelen zou zijn dat je erdoor kijkt als 
je onder een hoek naar ze kijkt. Als de 
kijkhoek verandert, verandert door de 
lensjes de lichtdoorlaatbaarheid. Ze 
zijn dus geschikt om in gevels toe te 
passen, of op daken van serres en 
overdekte binnenpleinen. Voor 
creatieve architecten liggen hier 
mogelijkheden om een saaie gevel 
speels mee op te leuken of om 
duurzaam om te gaan met 
lichttoetreding en zonwering. Zouden 
deze aardige dingen 25 jaar lang 
waterdicht blijven ? Misschien horen 
we nog wat van deze firma, misschien 
gaat ook deze aardige vondst naar het 
kabinet met fraaie maar commercieel 
nooit aangeslagen technieken. We 
wachten met spanning af. 
 
 
Een onsje meer in de stoppenkast 
 
De ZPV heeft wel eens gesteld dat de 
600 Wattpiek die de doe-het-zelver op 
het dak mag zetten en aan één groep in 
de meterkast mag hangen precies 
voldoende is om het gemiddelde 
sluipverbruik te dekken.  
 
Hoe zat dat ook alweer met die 600 
Wattpiek? Hoe is men op dit getal 
gekomen? 
Een denkfout die bijna iedereen maakt 
is dat de stroom afgeleverd door een 
omvormer in mindering moet worden 
gebracht op de stroom die van het 
elektriciteitsbedrijf komt en die door 
de bedrading in het huis gaat. Dit is 
niet zo. U moet alle vermogens bij 
elkaar optellen. Vergelijkt u het met 
import en export van goederen uit de 
haven van Rotterdam. Voor de import 
uit China heb je schepen nodig. Voor 
de export naar China heb je ook 
schepen nodig. Al die schepen moeten 
door de Waterweg. Dat kan een leuke 
opstopping geven als het allemaal te 
veel wordt. 

 
De elektrische norm in woonhuizen 
in ons land is bedrading met 2,5 mm 
kwadraat koperdraad. In de 
meterkast zitten stoppen van 16 
ampère.  
Om zonder extra maatregelen een 
zonnestroomsysteem aan te sluiten 
(met name door de consument) is 
uitgerekend (door KEMA) dat de 
bedrading in huis onder normale 
omstandigheden 18,25 ampere kan 
hebben waarbij nog net aan alle 
veiligheidsvoorschriften wordt 
voldaan.  
 
Volgens KEMA wordt de bestaande 
bedrading niet overbelast door het 
invoeden van max. 2,25 ampère 
wisselstroom vanaf een omvormer 
of groepje omvormers.   
Per groep in de meterkast blijft er 
dus boven de grens van 16 ampère 
een ruimte over van 2,25 ampère. 
Vermenigvuldig dit met de 
netspanning (230V) en je komt uit 
op ongeveer 500 Watt. Dit is dan 
ook de reden dat (betreffende) 
omvormers (verplicht) op precies 
500 Watt zijn begrensd. Voorbeeld 
is de Mastervolt Soladin 600 die niet 
meer levert dan 500 Watt! (dat ding 
had dus feitelijk Soladin 500 moeten 
heten) en de Philips EVO 500. 
 
Onder Nederlandse omstandigheden 
is het aansluiten van ca. 20% meer 
Wattpiek gebruikelijk. (120% van 
500 Watt = 600 Wattpiek). 
 
(met dank aan Henk Peters, 
Eindhoven) 
 
 
Terugleververgoeding in Frankrijk? 
 
Volgens een Franse bron zal per 1 
juni in Frankrijk een nieuw régime 
ingaan waarbij aan 
zonnestroombezitters per 
kilowattuur 55 eurocent 
terugleververgoeding worden 
uitgekeerd. Nadere bijzonderheden 
ontbreken nog. 
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Werkgroepen ZPV 2006 
 
Tijdens de ALV van 3 mei j.l. heeft het 
bestuur het voornemen gepresenteerd te 
komen tot de vorming van een aantal 
werkgroepen.  
 
Dit willen we gaan doen. De ZPV gaat onder 
haar leden werkgroepen samenstellen. Voor 
de bemanning van de volgende werkgroepen 
zoeken we actieve leden:  
 
Werkgroep Publiciteit 
Website en nieuwsbrief Power to the People 
zijn twee elkaar versterkende communicatie- 
en presentatiekanalen van de ZPV.  
Activiteiten van de werkgroep: 
• Ontwerpen en implementeren van een 

nieuwe website. Vervolgens het internet, 
tijdschriften, en media monitoren op 
zoek naar nieuwtjes en nieuwe 
ontwikkelingen in duurzame 
energieopwekking in het algemeen; 
zonnestroom en andere vormen van 
duurzaamheid achter de meter in het 
bijzonder; 

• Actualiseren van de website, 
onderhouden van de website; 

• Schrijven van artikelen, uitnodigen van 
derden voor bijdragen, redigeren en  
uitgeven van de nieuwsbrief Power to the 
People (6 nummers per jaar),  
rapporteren aan het bestuur. 

 
 
Werkgroep Bemetering en teruglevering 
Naar het zich laat aanzien komen de 
onderwerpen ‘Bemetering’, ‘meters’[ en 
‘teruglevering’ binnenkort in de openbare 
belangstelling (op dit moment belangstelling 
en ontwikkelingen bij diverse netbeheerders 
en EnergieNed) 
Activiteiten van de werkgroep: 
• Monitoren van landelijke politieke 

ontwikkelingen in bemetering en 
ontwikkelingen bij diverse 
netbeheerders/meetbedrijven: slimme 
meters, metervervanging; 

 
 
 
 
 

 
 
 
• Opstellen van een 

documentenbank voor leden: wat 
te doen als….. (metervervanging) 
(MEP aanvragen), helpdesk en 
vraagbaak voor leden met 
problemen. Contacten 
onderhouden met de werkgroep 
website-PttP, rapporteren aan het 
bestuur;  

• Informatie verzamelen over 
terugleveringszaken: wet, 
interpretatie van de wet door 
energiemaatschappijen, hoogte 
van vergoedingen, subsidies, 
MEP, en advies aan leden geven 
in deze. 

 
 
Werkgroep Techniek/Technische 
Ontwikkelingen 
Duurzame energie achter de meter 
zoals zonnestroom, zonthermisch, 
kleinschalig wind en straks micro 
warmtekrachtkoppeling vereist 
technische kennis.  
Activiteiten van de werkgroep: 
• Opstellen van algemene 

informatiedocumenten over 
specifieke technieken zoals 
netgekoppelde zonnestroom, 
autonome zonnestroom, 
zonthermisch; 

• Verstrekken van informatie en 
advies aan de leden over: werking 
van zonnestroom, werking van 
zonthermische systemen, hoeveel 
capaciteit moet een systeem 
hebben,  voor- en nadelen van 
bepaalde inverters, welke inverter 
bij welke capaciteit installatie, 
enzovoort.    

 
Werkgroep Lobby 
Lobbyen, dat wil zeggen aan instanties 
en individuele personen laten zien dat 
we er zijn, waar de ZPV voor staat en 
wat haar drijfveren en wensen zijn, is 
heel belangrijk. De werkgroep Lobby 
dient nauw samen te werken met de 
werkgroep Publiciteit. 
 

 
 
 
Activiteiten van de werkgroep: 
• Leggen en onderhouden van 

contacten met diverse partijen in 
duurzaam en niet-duurzaam 
Nederland (en Europa): 
ministeries, politici, ambtelijke 
commissies, individuele 
ambtenaren, provinciale 
instanties, gemeenten, 
bedrijven, leveranciers: 
netwerken; 

• Bijwonen en vertegenwoordigen 
van de ZPV op congressen, 
manifestaties e.d.; 

• Wetgeving en ontwikkelingen 
dienaangaande op nationaal en 
internationaal niveau monitoren  

 
Tijdelijk: werkgroep 
Verenigingsreglement ZPV 
activiteiten van de werkgroep: 
 
Nadenken over, schrijven en 
presenteren aan de ALV van een 
verenigingsreglement voor de ZPV. 
Op dit moment hebben we alleen 
een notariële Akte van oprichting. 
 
 
Wonderlijke week 19 
 
In week 19 van dit jaar (7-13 mei) 
scheen de zon volop en de hele week 
lang. Dit komt wel vaker voor in 
mei, en met zulke weersomstandig-
heden in deze tijd van het jaar heb je 
al snel een productierecord. Hier zijn 
twee koplopers. Omdat deze 
systemen een verschillende omvang 
hebben, hebben we teruggerekend 
naar een standaard paneel van 100 
Wp. 
 
Spijkenisse: 93,9 kWh, per 100 Wp 
paneel 3477,8 Wh. 
Putten: 175 kWh, per 100 Wp paneel 
2956,0 Wh. 
 
En dat terwijl de zomer nog moet 
beginnen.... 
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Bijdrage van Gosse Boxhoorn (directeur 
Solland Solar, Heerlen) aan de pagina 
‘externe opinie’ van onze website 
 
Kernenergie 
Veertig procent van de wereldbevolking heeft 
geen energie. De wereldbevolking groeit, de 
vraag naar energie neemt toe.  
Energiebesparing is belangrijk, doch niet 
populair. De beschikbaarheid van fossiele 
brandstoffen neemt af. Shell teert jaarlijks in 
op zijn bewezen voorraden en de andere 
oliemaatschappijen doen het al niet veel 
beter. Gevolgen:  de prijs van fossiele 
brandstoffen blijven structureel hoog en dat is 
nog niet alles; de uitstoot van kooldioxide en 
andere ongewenste stoffen (stikstof-, 
zwaveloxides en roetdeeltjes) nemen niet af 
maar zullen sterk toenemen. Kortom, we 
hebben een mondiaal probleem en 
alternatieven zijn snel nodig.  
 
En Nederland dan?  
Nederland importeert fossiele brandstoffen, 
kernenergie en zelfs duurzame energie. 
Staatssecretaris van Geel investeert liever in 
windturbines in Nieuw Zeeland omdat dit per 
geïnvesteerde euro meer kooldioxide credits 
oplevert. Dat het Nederlandse bedrijfsleven 
en het Nederlandse milieu hiermee niet 
gebaat zijn deert deze Staatssecretaris niet. 
Lange termijn Nederlandse 
energiedoelstellingen ontbreken. Hoe lang 
denken we dit beleid vol te houden? Hoe lang 
kunnen we de rekening betalen? Wordt het 
niet tijd om zelf in eigen huis te zorgen voor 
onze eigen energievoorziening of willen 
afhankelijk blijven van het buitenland? 
 
Nederland is verslaafd aan het gas, maar ook onze 
gasbel is in 20 jaar op. Wat zijn de mogelijkheden?  
Gezien de enorme vraag naar energie moeten 
we alle milieuvriendelijke opties benutten. 
Fossiele brandstoffen of ze nu schoonfossiel 
of groen heten blijven in een dichtbevolkt 
land als Nederland voor problemen zorgen. 
De zon levert dagelijks circa 3.000 x ons 
mondiale energieverbruik en alle 
deskundigen zijn het eens dat zonlicht op 
lange termijn de beste oplossing is en de 
meeste energie gaat opwekken. De natuur 
doet het al, dus waarom wij niet?  
 
 

 
Zonne-energie heeft alleen maar 
voordelen en de kostprijs is in 10/15 
jaar vergelijkbaar met de consumenten 
elektriciteitsprijzen. De belangstelling 
voor zonne-energie is wereldwijd 
enorm. Japan en Duitsland investeren 
al jaren; Californië gaat 3 miljard $ 
investeren. Zelfs Bush is voor. 
Frankrijk kiest in haar 
innovatieplatform voor zonne-energie. 
Het is de snelst groeiende markt ter 
wereld met ongekende groei-
percentages. 
 
En kernenergie? 
Als ik de kranten mag geloven wil 
Nederland een nieuwe centrale 
bestellen in het buitenland. In het 
buitenland omdat er geen Nederlandse 
leveranciers zijn. Als we opschieten is 
de nieuwe centrale in 2020 
operationeel. 
Kernenergie is alleen mogelijk met 
zeer veel overheidssteun; indien de 
overheid garant staat voor eventuele 
ongelukken en de opruiming van het 
nucleaire afval voor haar rekening 
neemt. Bovendien moet de overheid 
(of semi-overheid) de afname voor 
elektriciteit voor 40-60 jaar 
garanderen. Ja, op deze manier wilt u 
vast ook wel een kerncentrale 
beginnen, gegarandeerd tientallen 
jaren verdienen op kosten van de staat. 
 
Kernenergie is niet kosten effectief en 
Amerikaanse rapporten onderbouwen 
deze stelling. Ook de bouw van de 
nieuwe Finse centrale bewijst dit en de 
EU onderzoekt momenteel of deze 
staatsteun wel mag volgens de EU 
regels. Het wordt tijd dat we alle 
energie opties nog eens goed 
analyseren. Wat is er nodig op korte 
termijn, wat op lange termijn?. Welke 
opties zijn interessant voor een dicht 
bevolkt land als Nederland en wat zijn 
echt duurzame opties? 
Wat is de positie van het Nederlandse 
bedrijfsleven?   
We zullen snel tot de conclusie komen 
dat zonne-energie zo gek nog niet is.  
 

 
Milieu- en Bijenmarkt op 10 juni a.s. 
 
Op zaterdag 10 juni aanstaande 
wordt tussen 10:00 en 16:00 in de 
Hortus Botanicus van Leiden weer 
een Milieu- en Bijenmarkt 
georganiseerd. Er staan op de markt 
tientallen kraampjes met plantjes, 
bijenhouders, ambachten, 
milieuvriendelijk tuinieren en andere 
milieuvriendelijke en duurzame 
zaken, en het is erg gezellig. Ook de 
ZPV zal daar weer een standje 
bemannen, samen met de 
zonnestroomvereniging Zon&Licht 
Leiden-Rijnland. Wij maken 
reclame voor zonnestroom, 
zonneboilers en andere duurzame 
maatregelen achter de meter. 
 

 
Bijenmarkt, 2005 
 
De vereniging vraagt uw hulp voor 
het bemensen van de kraam. Vorig 
jaar hadden we drie man ‘s morgens 
en drie man ‘s middags. Die waren 
hard nodig, want je staat er van 
versteld hoeveel je moet uitleggen 
over zonne-energie aan de 
gemiddelde passant-met-
milieugevoel.  
 
Vrijwilligers: meldt u zich aan voor 
een dagdeel of voor de hele dag via 
e-mail: 
secretaris@zonnestroomproducenten
.nl. De ZPV rekent op u. 
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Nuon consumentvriendelijk en duurzaam 
bedrijf? 
 
Via de url 
http://corporate.nuon.com/nl/Images/81_3503
9.pdf kunt u het  Duurzaamheidsverslag 
Nuon 2005 downloaden Het verslag draagt de 
naam 'Keuzes maken'. Interessante kost. 
 
Keuzes maken. Inderdaad, dat heeft men 
gedaan. Men is trots op de concernresultaten. 
Die liegen er niet om. Netto-omzet (in EUR 
miljoen) 5.017 (2005), was 4.843 in 2004. 
Bedrijfsresultaat 1.098 in 2005 tegen 532 in 
2004. Verdubbeld dus. Nettowinst 1.138 
miljoen, was 387 in 2004. Verdriedubbeld. 
Gefeliciteerd, Nuon, fantastisch resultaat.  
 
ZPV: Klein vraagje: Eh . . . wie heeft die 
winst eigenlijk opgehoest? Aan wie wordt die 
winst uitgekeerd? Wordt er actief aan 
energietransitie gewerkt door meer te 
investeren in duurzame energie? Hoe 
duurzaam is Nuon eigenlijk geweest in 2005? 
Men zou verwachten dat er met zo’n grote 
winst een schepje duurzaam bovenop is 
gegaan. Hoopvol lezen we het verslag: 
 

 
ZPV: Op een jaaromzet van 5 miljard euro in 
2005 heeft Nuon er 27,5 miljoen euro 
geïnvesteerd in duurzame productiemiddelen.  
Dat is 0,5% van de omzet! Is dit nu 
duurzaam? Minder duurzame productie-
capaciteit, minder groene-stroomklanten, 
stukken minder investeren in duurzame 
opwekkingscapaciteit, en dan toch nog 
minder CO2 uitstoot per geleverde kWh en  

 
minder CO2 reductie? Hier klopt iets 
niet. Zou er meer atoomstroom zijn 
geleverd en de daarmee 
samenhangende lagere CO2 uitstoot 
meegerekend zijn als ‘duurzaam’? 
Inderdaad is er meer atoomstroom in 
de Nederlandse brandstofmix gaan 
zitten (pagina 20). Er is per kWh in 
2005 0.000218 gram hoogradioactief 
afval per kWh geproduceerd. Dat 
afval gaat heel erg lang mee en moet 
dus ook als duurzaam worden 
beschouwd. 
 
ZPV: Men zegt keihard in het verslag 
dat de regering subsidies heeft 
verminderd en MEP voor wind op zee 
op nul heeft gesteld. Dus wordt er niet 
meer geïnvesteerd. Is dat een 
duurzaam beleid? Wij denken meer 
aan keihard opportunisme.   
Men doet dus bij Nuon helemaal niets 
meer aan zonnestroom. Bevordert men 
zonnestroom op andere manieren? 
Nee hoor. er staat ijskoud in het 
verslag het volgende (pagina 13):  
 
 

 
Nuon vervangt oude meters door 
nieuwe die niet langer terugdraaien als 
er met zonnepanelen meer wordt 
opgewekt dan gebruikt. Ontmoedigt 
Nuon zo niet het gebruik van 
zonnepanelen thuis? 
Zonnepanelen zijn een goede manier 
om het gebruik van fossiele 
brandstoffen te beperken.  

 
Teruglevering van stroom vraagt om 
betrouwbare metingen. Nuon heeft 
daarvoor een eigen, gecertificeerd 
meetbedrijf. De traditionele meter 
draait bij teruglevering achteruit, 
waardoor teruggeleverde stroom 
wordt afgetrokken van het eerdere 
verbruik. Dit is wettelijk eigenlijk 
niet toegestaan. Nieuwe meters zijn 
elektronisch en beschikken, als de 
klant daarvoor kiest, 
over een apart telwerk voor 
teruglevering. De meterhuur is 
daardoor echter circa 10 euro per 
jaar hoger dan voor een standaard-
meter. Klanten die nog via een oude 
meter terugleveren, rekenen alleen 
hun nettoverbruik af. Klanten met 
een nieuwe meter, die de extra 
kosten van een telwerk voor 
teruglevering niet willen dragen, 
kunnen kiezen voor een vaste 
jaarlijkse terugleververgoeding op 
basis van het geïnstalleerd 
vermogen. 
 
ZPV: Hondsbrutaal zijn die lui. 
Volgens de Elektriciteitswet is 
terugleveren uitdrukkelijk 
toegestaan, ook met een 
‘ouderwetse’ meter. Er is geen 
enkele wet die zegt dat een 
‘ouderwetse’ meter niet terug mag 
draaien (terugleveren bestond 
namelijk niet in de tijd dat die 
meters werden ontworpen – wie gaat 
er nu met een dieselgeneratortje via 
terugleveren de meter terugdraaien, 
haha). Door een extra heffing op 
meters die teruglevering weergeven 
(alle slimme meters kunnen 
teruglevering meten, maar de heren 
energieleveranciers hangen er een 
commercieel prijskaartje aan – men 
is geen liefdadigheidsinstelling) 
wordt in feite een straf gelegd op 
duurzaam produceren van 
elektriciteit achter de meter. Die 
terugleververgoeding krijgt men 
alleen als men natuurstroom van 
Nuon afneemt: sigaar uit eigen doos.  
 
 
Vervolg op pagina 6 
 
 

Nuon: post      2005      2004  
Duurzame productiecapaciteit (in MW)    459   669  
Investeringen in duurzame energie (in EUR miljoen)  27,5   73  
% duurzame energie in de brandstofmix     21,0   16,5 
Aantal groene-energieklanten in Nederland    516.102    664.647  
CO2-uitstoot per geleverde kWh (in grammen) ?   437   461  
CO2-reductie als gevolg van levering warmte, tapwater 
en koude (in tonnen)      149.384   153.000  
 
Investeringen (in EUR miljoen)   2005  2004  2003 
Investeringen in zonne-energie    0  0,8   4.5 
Investeringen in windenergie    25,7  72.2   42.5 
Investeringen in kleinschalige waterkracht   1,8  0   55,6 
Totaal       27,5  73   47,0 
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Vervolg van pagina 5 
 
ZPV: Conclusie: Nuon duurzaam? Eerder een 
stel keiharde en cynische opportunisten die 
onmiddellijk ophouden met investeren in 
duurzaam als in Den Haag de subsidiekraan 
dicht gaat. Een soort hondentrouw aan 
Brinkhorst. Winst driehonderd procent 
omhoog en dan nog geld durven vragen voor 
teruggeleverde zonnestroom. Niet duurzaam 
naar de klant, die wordt meedogenloos 
uitgekleed, als het moet duurzaam, als het 
moet via kernenergie.  
 
ZPV: Waarom staat dit verslag eigenlijk niet 
op www.nuon.nl? 
 
 
Een paar getalletjes over de PV wereldmarkt 
2005-2006 
(bron: www.solarbuzz.com, Dupont) 
 
De wereldmarkt voor PV groeide in 2005 met 
34%. Er werd in dat jaar 1460 MWp 
geïnstalleerd. Hiervan werd in Duitsland 837 
MWp geïnstalleerd. Het marktaandeel van 
Duitsland was 57%. In de USA werd 100 
MWp neergezet, in Japan 292 MWp.  
 
Over de hele wereld staat nu bij elkaar 5000 
Mwp zonnestroom-vermogen. Het aandeel 
van de landen van de Europese Unie hierin 
was 1781 MWp. Volgens de firma Dupont 
stond er in Duitsland eind 2005 liefst 1506 
Mwp opgesteld. Nummer 2 in Europa was 
Spanje met 58 MWp. Nederland is gezakt 
naar de derde plaats in Europa met 53 MWp.  
Buiten Europa valt Japan op (1426 MWp) en 
is de USA sterk in opkomst (475 MWp), 
vooral door activiteiten in Californië. 
Investeringen in nieuwe 
zonnepaneelfabrieken bedroegen 1 miljard 
dollar. 
Probleem blijft de productie van solar grade 
silicium. De productie daarvan ging 12% 
omhoog. Toch gingen de prijzen van 
polykristallijn silicium omhoog met 25%. 
 
Wereldproductie gaat omhoog 
Op 23 mei 2006 kondigde de grootste 
siliciumfabrikant ter wereld, het Noorse REC 
(www.recgroup.com) aan dat ze de productie 
van silicium voor zonnepanelen binnenkort 
gaat verdubbelen en dat men gaat investeren  

 
in de bouw van de derde 
siliciumfabriek. Volgens het 
jaarverslag van REC produceerde men 
in 2005 een hoeveelheid silicium goed 
voor 600 MWp. Die hoeveelheid gaat 
dus in de nabije toekomst sterk 
omhoog. 
 
 
Duits WK voetbalstadion op zonne-
energie 
door Arthur van Benthem, 
www.energieportal.nl     
 
30 mei 206 - Vorige week is een 
nieuw zonne-energiesysteem van 800 
kWp op het voetbalstadion in 
Kaiserslautern (waar Schalke 04 haar 
thuisbasis heeft) met een ceremonie 
ingewijd. Het stadion is een van de 
stadions waar het WK Voetbal in juni 
zal plaatsvinden. Onder andere 
woonden dhr. Bernhard Deubig, de 
burgemeester van Kaiserslautern, en 
dhr. Conrad, minister van Milieu, dr. 
De ceremonie bij samen met 200 
andere deelnemers uit de zonne-
energieindustrie en wetenschappelijke 
onderzoeksinstituten. Het project is 
uitgevoerd door een samenwerkingen 
tussen Tianwei, een Chinese zonnecel- 
en modulefabrikant, en de Duitse 
systeemintegreerder Solar-
Energiedach GmbH.  
 

 
 
Voor de bouw van het systeem zijn 
zonnecellen van Tianwei gebruikt. Het 
totale project op het dak van het 
stadion bestaat uit ongeveer 5000 
zonnemodules (6000 vierkante meter 
zonnepaneel). Het zonnestadion in 
Kaiserslautern maakte deel uit van het 
FIFA "Green Goal" project voor de 
aankomende wereldkampioen-
schappen voetbal. Het is het grootste  

 
zonne-energieproject in een Duits 
voetbalstadion. Daarnaast had het 
"Kaiserslautern Zonnestad" project 
de doelstelling geformuleerd om het 
aandeel zonne-energie in de stad 
flink te verhogen voor het begin van 
het WK. De doelstelling was 19 watt 
per inwoner eind 2005, en 32 watt 
per inwoner in juni 2006. Er is 71 
miljoen euro geïnvesteerd. 
 
 
OK4 omvormer vermomd als Trace 
Micro Sine omvormer 
 
In het artikel Guerilla Solar, een 
alleraardigst verhaaltje over PV-
guerillastrijders die stiekem 
zonnepanelen installeren omdat het 
niet mag van de elektriciteits-
maatschappij (Home Power 67, 1998 
www.homepower.com/files/guerrilla
.pdf) ziet u een plaatje van een 
omvormer die achterop een paneel is 
geplakt. Het ding lijkt akelig veel op 
een OK4. Sterker nog, als u het 
artikel leest IS het een OK4. Er is 
zelfs een link naar de website van 
Henk Oldenkamp, de ontwikkelaar 
van de OK4. Bestonden die dingen 
dan al in 1998?  
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Stroomproducenten kregen onterecht 
voorrang (bron: www.nu.nl) 
 
De Nederlandse regering heeft Nuon, Essent, 
Eon en Electrabel voorgetrokken bij de 
verdeling van importcapaciteit op het 
stroomnet. Dat oordeelde het College van 
Beroep voor het bedrijfsleven woensdag. Het 
CDA vreest voor schadeclaims bij de Staat 
die kunnen oplopen tot honderden miljoenen. 
 
CDA-Tweede Kamerlid Jos Hessels eist 
daarover in schriftelijke vragen opheldering 
van minister Laurens Jan Brinkhorst van 
Economische Zaken. Aan de 
voorrangsregeling is na vijf jaar een einde 
gekomen, toen het Europese Hof van Justitie 
Nederland vorig jaar hiervoor berispte. De 
beheerder van het hoogspanningsnet, Tennet, 
greep toen in. Het artikel dat een 
voorrangsregeling mogelijk maakt staat nog 
wel in de wet. 
 
Hoge prijs 
Het ministerie van Economische Zaken vreest 
niet alleen voor schadeclaims van 
energiebedrijven die vinden dat ze te weinig 
kans hebben gehad om goedkope stroom te 
importeren, maar ook van grootgebruikers die 
stellen dat ze een te hoge prijs moesten 
betalen door gebrek aan mededinging. 
Minister Brinkhorst wilde vrijdag niet 
speculeren over de financiële gevolgen van 
het vonnis, maar benadrukte wel de 
voordelen van liberalisering van de 
energiemarkt. 
 
De voorrangsregeling kwam in 2000 in de 
wet, hoewel de toenmalige Kamerleden Hans 
van den Akker (CDA) en Jan van Walsem 
(D66) dat probeerden te voorkomen door zelf 
een wetswijziging in te dienen, die het niet 
bleek te halen. CDA en D66 waarschuwden 
toen al voor strijdigheid met Europese regels. 
 
Contracten 
Bij de liberalisering van de energiemarkt had 
de SEP (Samenwerkende-
Elektriciteitsproducenten), een kartel dat 
ontbonden werd, langlopende contracten met 
het buitenland. Die contracten werden 
overgenomen door de bedrijven die nu 
volgens de rechter zijn voorgetrokken. 
 

 
Schade 
Energiebedrijf Eneco zegt miljoenen 
euro's schade te hebben door de 
voorkeursregeling en wil deze via een 
schikking vergoed zien door de Staat. 
Het op twee na grootste energiebedrijf 
gaat hierover onderhandelen met het 
ministerie van Economische Zaken 
(EZ). 
 
Voor deze importcontracten werd, met 
goedkeuring van de mededingings-
autoriteit NMa, bijna een kwart van de 
schaarse invoercapaciteit op het 
stroomtransportnet gereserveerd. Dit 
was in strijd met de Europese 
mededingingsregels want andere 
energiebedrijven werden uitgesloten 
van deze importcapaciteit. 
 
De zaak was aangespannen door de 
energiebeurs APX, Eneco en de 
Vereniging voor Energie, Milieu en 
Water (VEMW), de 
belangenbehartiger van zakelijke 
energie- en watergebruikers. 
 
Te veel betaald 
"Met de uitspraak is een belangrijke 
stap gezet op weg naar meer 
concurrentie op de Nederlandse 
elektriciteitsmarkt", zei Hans 
Grünfeld, algemeen directeur van 
VEMW, in een reactie. Hij becijfert 
dat in de periode 2000 tot en met 2005 
een gemiddeld huishouden, door het 
gebrek aan vrije importcapaciteit, 
circa 200 euro te veel heeft betaald 
voor elektriciteit. "Grootzakelijke 
gebruikers hebben veel meer schade 
geleden", aldus Grünfeld. 
Eneco, dat destijds zelf niet over 
productiecapaciteit beschikte, is 
ernstig benadeeld door de 
voorkeursbehandeling voor de 
concurrenten. Het bedrijf kocht rond 
1998 goedkope stroom in Duitsland 
om deze in Nederland te verkopen 
maar kon daar geen importcapaciteit 
voor krijgen. Hierdoor moest het 
energiebedrijf alsnog duurdere 
Nederlandse stroom inkopen. 
 
 

 
Enron 
Ook een Nederlandse werkmaat-
chappij van Enron werd gedupeerd 
door de voorkeursbehandeling van 
de bestaande energiebedrijven. Het 
Amerikaanse energieconcern 
beschikte als nieuwkomer op de 
Nederlandse energiemarkt niet over 
eigen productiecapaciteit. Hierdoor 
was Enron aangewezen op import 
maar hiervoor was nauwelijks 
capaciteit voorhanden. 
 
 
11 MWp zonnecentrale bij Serpa, 
Portugal 
 
Records op zonnestroomgebied 
sneuvelen bijna elke maand lijkt het 
wel. Nu is het record aan de beurt 
van de omvang van zonnestroom-
centrales. De fakkel wordt van 
Duitsland verplaatst naar Portugal. 
Hier bouwt de regering op een 
terrein van 60 acres een zonne-
stroomcentrale die zal bestaan uit 
52.000 zonnepanelen. Bij elkaar zou 
dit 11 Megawattpiek vertegen-
woordigen (panelen ieder 211 Wp? – 
redactie). Met behulp van de 
overvloedige Portugese zon (ter 
plekke ‘vangt’ men 2.200-3.000 uur 
zon per jaar) zal genoeg stroom 
worden geproduceerd om 8000 
huishoudens op jaarbasis van stroom 
te voorzien. De centrale vermindert 
CO2 uitstoot met 30000 ton per jaar. 
Het project moet aan het eind van dit 
jaar zijn afgerond. 
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Energiesprookjes 
http://www.consumerenergycenter.org/myths/index.html 
 
Sprookjes genoeg in energieland. Een van de 
eerste waarmee uw redacteur kennis maakte 
was ergens in de jaren ’70 van de vorige 
eeuw: het verhaal dat een TL buis het beste 
de hele dag kon branden omdat hij anders 
meer stroom zou verbruiken. Bleek niet te 
kloppen. 
Wie leest er niet graag sprookjes. 
Energiesprookjes genoeg. Ook op PV gebied. 
Hier hebt u er negen: 
Sprookje 1:  
Er is niet genoeg zon in Nederland om zinnig 
bij te dragen aan de nationale stroom-
voorziening.  
Sprookje 2:  
Zonnestroom is overal goed voor  
Sprookje 3:  
Ach, dat kleine beetje CO2 emissie dat door 
zonnestroom wordt vermeden.  
Sprookje 4:  
De zonnepaneel-industrie is buitengewoon 
vervuilend.  
Sprookje 5:  
De zonnestroom-industrie is leuk voor 
jaarmarkten en ambachten, stelt niet veel 
voor.   
Sprookje 6:  
Zonnestroom is veel te duur.  
Sprookje 7:  
Zonnestroompanelen maken kost meer 
energie dan die dingen ooit opbrengen, dus 
stop er maar mee.  
Sprookje 8:  
Hou toch op met die hobby. Met duurzame 
energie in het algemeen en met zonnestroom 
in het bijzonder valt niets te verdienen. 
Sprookje 9:  
PV is uitgeëvolueerd. Sluit het ECN, ontsla 
Wim Sinke of laat Philips hem maar 
overnemen.  
 
1. Nederland ontvangt per jaar 1000 kWh per 
vierkante meter zonne-energie. Dat is per jaar 
30 keer zoveel als het totale energieverbruik 
in ons land; 
2. Natuurlijk niet. Wel voor elektrische 
toepassingen, maar je kan er bijvoorbeeld 
geen geneesmiddelen van maken. Van olie en 
aardgas kan dat wel; 
 

 
 
3. Elke kilowatt afgeleverde 
zonnestroom scheelt per jaar 16 kilo 
stikstofoxides, 9 kilo zwaveloxides en 
2300 kilo CO2;  
4. De PV-industrie is net zo schoon of 
vies als de halfgeleiderindustrie; 
5. In 2006 wordt wereldwijd 1500 
MWp aan zonnepanelen gefabriceerd. 
Bij 5 euro per watt-piek; vertegen-
woordigt dit een omzet van 7,5 
miljard euro. Er zijn wereldwijd 
ongeveer 100.000 arbeidsplaatsen mee 
gemoeid. De PV markt groeit elk jaar 
30%; 
6. Het is maar hoe je rekenmodel er 
uitziet. Papier is geduldig; 
7. De energy-payback van een 
zonnestroompaneel is ongeveer twee 
jaar; 
8. Alleen al de Amerikaanse firma 
General Electric behaalde in 2005 aan 
haar Ecomagination activiteiten een 
omzet van meer dan 10 miljard US 
dollar. In 2006 verwacht met 16 
miljard om te zetten. Zonnestroom is 
wereldwijd goed voor een omzet van 
10 miljard dollar. Nederland mist de 
boot; 
9. Typisch regentenidee. PV research 
is buitengewoon innovatief, de 
energie-efficiency stijgt nog steeds, en 
de beloften van nieuwe technieken 
zijn waanzinnig. Hadden we maar 
meer Wim Sinke-figuren. 
 
meer sprookjes op 
www.consumerenergycenter.org/myth
s/index.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Website zonnestroomproducenten 
gehacked 
 
Zondag 21 mei bleek de website van 
onze vereniging gehacked door een 
clubje dat zich schuil houdt onder de 
naam sikunYuk. De homepage, 
‘index.htm’, was vervangen door 
een script dat in de Firefox browser 
van uw webmaster het volgende 
blauwe scherm produceerde. In 
Internet Explorer heeft uw 
webmaster het maar niet geprobeerd, 
want voor je het weet is deze 
kwetsbare browser ook gekraakt, en 
probeer hem dan maar weer goed te 
krijgen. Het  verdient alleen al 
hierom verre de voorkeur om 
Firefox te gebruiken (gratis; 
www.mozilla.com/firefox). 
Ongeveer 20% van de 
internetsurfers gebruikt 
tegenwoordig dit goede alternatief 
voor het Microsoftmonopolie. 
 
De sikunYuk-figuur of figuren 
hebben het vooral gemunt op 
willekeurige Deense websites. Dit 
naar aanleiding van de publicatie in 
een Deense krant van spotprenten 
van de profeet Mohammed. En de 
onnozele sikunYuk denken dat 
zonnestroomproducenten iets Deens 
is en dus iets heeft met die profeet ?  
Zønnestrømprøducenten? En wat 
schiet het tuig op in de naam van de 
profeet met hun gepropageerde 
cyber-jihad? Niks. 
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Massaverbruikers en sluipverbruikers 
 
ZPV-leden zijn energieproducenten die soms 
heel veel hebben geïnvesteerd in het 
produceren van schone zonne-elektriciteit. 
We nemen dus aan dat er onder onze leden 
meer dan gemiddelde belangstelling bestaat 
voor het besparen op energieverbruik. Elke 
kilowattuur niet verbruikt is een kilowattuur 
teruggeleverd zullen we maar zeggen. Het 
mes snijdt naar twee kanten want 20 eurocent 
niet verbruikt plus 20 eurocent teruggeleverd 
maakt 40 eurocent per kilowattuur! Alleen al 
hierom is het goed te weten hoeveel sommige 
apparaten in huis verbruiken. Wellicht hebt u 
op het internet wel eens een bezoekje 
gebracht aan de website van Milieu Loket 
(www.milieuloket.nl/. Op die site vindt u 
aardige opsommingen van energieverbruikers 
en sluipverbruikers. Hier een paar getalletjes 
die op die website staan vermeld: 
 
Massaverbruikers in het huishouden 
(kilowatturen per jaar) (ZPV-ers: als u dit niet 
al lang hebt gedaan, vervang die elektrische 
boiler als de wiedeweerga door een 
zonneboiler) 
 
1 Elektrische boiler 1875 
2 waterbed  750 
3  Verlichting  550 
4 Wasdroger  500 
5 Koelkast (2-deurs) 500 
 
Sluipverbruikers (kilowatturen per jaar): 
1 Waterbed  497 
2 Computer + monitor 94 
3 Satellietontvanger 72 
4 Videorecorder  68 
5 Televisie  64 
6 DVD-speler  61 
7 CV-ketel  53 
8 Scanner   45 
9 Modem   43 
10 Versterker  42 
 
In ons land is de stichting Natuur en Milieu 
begonnen met de website Hier-Nu 
(http://top10.hier.nu/) waarop het 
energieverbruik van huishoudelijke apparaten 
wordt vergeleken. Plasma en LCD-TV’s 
kwamen als eerste aan bod (mei 2006),  

 
 
andere apparaten gaan volgen. Een 
heel nuttige site voor energie-
bespaarders. Surf er naartoe zodra een 
oud en versleten apparaat moet 
worden vervangen door een nieuw.  
 
In Zwitserland, Oostenrijk en 
Frankrijk bestaan al langer websites 
die top-10’s van energiezuinige 
apparaten publiceren. Even raadplegen 
levert heel interessante gegevens op. 
In het rijtje apparaten boven ziet u 
bijvoorbeeld de dubbeldeurs 
koelvrieskast. Deze zou 500 kWh per 
jaar gebruiken. Als u op de 
Oostenrijkse energiezuinige 
apparatenwebsite kijkt ziet u dat het 
veel minder kan, namelijk een flinke 
(260 liter) dubbeldeurs 
koelvriescombinatie met een A++ 
label en minder dan 200 kWh per jaar. 
Dat scheelt heel erg veel energie-
verbruik met de koelkast van 
Milieuloket, namelijk 300 kWh per 
jaar ofwel 60 euro. Over de hele 
levensduur van zo’n kast (15 jaar) is 
dat dus 900 euro aan vermeden 
stroomkosten (en nog eens 900 euro 
verdiend aan teruggeleverde, 
uitgespaarde zonnestroom)! Conclusie 
is dus dat het de moeite loont om het 
stroomverbruik van het gewenste 
apparaat te weten. Gezinnen in ons 
land smijten met elektriciteit. Dit 
waanzinnig verspillende gedrag is 
alleen maar goed voor de 
woekerwinsten van de grote 
energiebedrijven (zie elders in dit 
nummer), voor ‘s Rijk’s schatkist en 
voor de kernenergielobby. 
 
Websites:  
Oostenrijk: www.topten.at  
Zwitserland: www.topten.ch  
Frankrijk: www.wwf.fr/topten/ 
  
O ja, en als u wilt weten hoe extreem 
u besparing op massaverbruik en 
sluipverbruik kunt doorvoeren, bezoek 
dan de website van Michèl Post 
(http://home.hccnet.nl/michel.post/zon
nepanelen/). 
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