Power to the people
Eerste Zeeuwse Zonnebootrace
Op zaterdagmiddag 25 juni zal naar
alle waarschijnlijkheid in Middelburg
de eerste Zeeuwse Zonnebootrace
gehouden worden. Daarmee heeft
Zeeland een primeur voor Nederland.

Van de redactie
Kort voor de Algemene Ledenvergadering
ontvangt u als lid nummer 2 van Power to the
People van 2005. Inmiddels is ons ledental
vergroot tot 377!
Behalve op de ALV kunt u de ZPV ook
tegenkomen op de jaarlijkse Blije Bijenmarkt
op zaterdag 11 juni aanstaande in Leiden.
Daarbij kunt u ook een bezoek brengen aan
de Hortus. Zeker de moeite waard (zie ook de
oproep op pagina 10).
Verder roepen u nog steeds op uw visie,
meetresultaten en andere
wetenswaardigheden in te sturen voor
publicatie in PttP.
In deze nieuwsbrief is uitgebreid stilgestaan
bij de terugleverproblematiek. Ook is er nu
een duidelijk antwoord van minister
Brinkhorst op de “3.000 kWh-grens”.
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Het Zeeuws Platform Duurzame
Ontwikkeling (ZPDO) heeft in
samenwerking met de Hogeschool
Zeeland, de vereniging Zeeuwind en
MarEtec het plan opgevat om een
jaarlijks terugkerende ‘zonnebootrace’
voor kleine zelfgemaakte vaartuigen te
organiseren. Doelstelling is om zonneenergie (en Zeeland) op een
aantrekkelijke manier te promoten.
Studenten en leerlingen van Zeeuwse
onderwijsinstellingen en leden van
sport- en maatschappelijke
organisaties kunnen op een uitdagende
manier kennis maken met de
mogelijkheden van zonne-energie
door zelf een vaartuig te bouwen en
deel te nemen aan een onderlinge
wedstrijd.
De formule is eenvoudig. De
organisatoren stellen voor elk
deelnemend team vier of zes
zonnepanelen in bruikleen
beschikbaar. De teams bouwen zelf
een vaartuig, dat met behulp van
zonne-energie gevoede elektromotor(en) wordt voortgestuwd. Het
ontwerp en de uitvoering zijn
natuurlijk bepalend voor de snelheid
van het vaartuig. In de vorm van een
wedstrijd wordt bepaald welk team de
opdracht het best heeft uitgevoerd. De
wedstrijd bestaat uit twee onderdelen:
een duurvaart over één uur (marathon)
en een sprint. Het beoogde
wedstrijdparkoers ligt in de
Binnenhaven van Middelburg. Als de
zon het er bij laat zitten wordt de
wedstrijd één week uitgesteld.
Aan de wedstrijd kunnen maximaal
tien teams deelnemen. Twee teams
van de Hogeschool Zeeland vormen

een aparte klasse. Zij krijgen de
beschikking over zes panelen. De
‘standaardteams’ kunnen op vier
panelen rekenen. De organisatie kan
de teams bijstaan met technische
adviezen. De vaartuigen zullen
tevens aan een keuring onderworpen
worden.
De organisatie heeft inmiddels
Zeeuwse onderwijsinstellingen en
watersportverenigingen aangeschreven met een uitnodiging om
een team aan te melden. Deelname
staat echter ook open voor
bedrijventeams of teams van sporten andere verenigingen.
Voor alle ingeschreven teams wordt
op woensdag 6 april een informatieavond georganiseerd. De
inschrijving is inmiddels gesloten.
Het idee voor de zonnebootrace in
ingegeven door de bekende World
Solar Challenge, een tweejaarlijks
terugkerende race dwars door
Australië voor auto’s die met zonneenergie worden aangedreven. De
uitstraling van deze wegwedstrijd is
enorm en vormt een uitstekende
promotie voor zonne-energie.
Het Nederlandse Nunateam heeft
deze race al twee keer in successie
gewonnen.
De teams die aan de Solar Challenge
deelnemen beschikken over het
algemeen over aanzienlijke
budgetten en krijgen steun van
onderzoeksinstituten en
internationale ondernemingen.
De eerste Zeeuwse Zonnebootrace
krijgt een aanzienlijker bescheiden
opzet. Op basis van de ervaringen
met de eerste zonnebootrace deze
zomer kunnen de ambities voor de
volgende jaren worden bijgesteld.
Informatie: Zeeuws Platform
Duurzame Ontwikkeling in Goes.
(Tel.0113-250051, ook via:
info@zonnebootrace)
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Eindelijk antwoord
Brief van Minister Brinkhorst
Verzoek om opheldering uitvoering
amendement Samson terugleveren duurzame
energie.
Hierbij treft u mijn antwoord aan op het
verzoek van de vaste kamercommissie voor
Economische Zaken van 9 februari 2005
betreffende de uitvoering van het
amendement Samson over het terugleveren
van duurzaam opgewekte elektriciteit door
kleinverbruikers.
Kernpunt in het verzoek is dat verondersteld
wordt dat er door mij geen uitvoering zou
zijn gegeven aan het amendement. Ik wil
deze veronderstelling met kracht
tegenspreken en uw bezorgdheid gaarne
wegnemen. Het is correct dat de
netbeheerders die de saldering moeten
uitvoeren eind vorig jaar hebben geageerd
tegen de gevolgen van het amendement. Ik
kan me voorstellen dat de signalen die reden
hebben gegeven voor bezorgdheid over de
uitvoering van het amendement daar vandaan
komen. De oorspronkelijk negatieve reactie
van netbeheerders had ook betrekking op de
formulering van artikel 31c van de
Elektriciteitswet die volgens betrokken
partijen teveel ruimte liet voor afwijkende
interpretaties dan de strekking van het
achterliggende amendement.
Juist om geen enkele onduidelijkheid te laten
bestaan over de bedoeling van de indiener
van het amendement –het zo laagdrempelig
mogelijk maken van kleinschalige duurzame
elektriciteitsproductie- heb ik de Ministeriële
Regeling Elektriciteit, waarover wij
afgelopen 9 februari met elkaar hebben
gesproken, aangegrepen om nadere regels te
stellen met betrekking tot artikel 31c.
Daar heb ik behalve de toelichting op het
wetsartikel ook uitdrukkelijk de
parlementaire geschiedenis bij betrokken.
Op basis hiervan hebben de gezamenlijke
netbeheerders op 25 januari jl. inmiddels een
voorstel voor een codewijziging ingediend bij
DTe. Dit wijzigingsvoorstel ligt sinds 3
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februari ter inzage. In dit voorstel is
het volstrekt duidelijk dat er in nieuwe
situaties bij terugleverende
kleinverbruikers een daarvoor
geëigende tweerichtingenmeter
aanwezig moet zijn, maar dat in
bestaande situaties de reeds aanwezig
meetinrichting gehandhaafd kan
worden tot einde levensduur of tot het
moment dat deze meter om andere
redenen dient te worden vervangen.
Tevens verplicht artikel 3, lid c van de
Ministeriële Regeling Elektriciteit, die
op 24 februari a.s. in werking zal
treden, de netbeheerders het
transporttarief te berekenen over de
hoeveelheid afgenomen stroom
verminderd met de hoeveelheid
ingevoede elektriciteit. Daarmee is het
1 op 1 salderen zoals genoemd in de
brief van de heer Samson van 3
februari verzekerd.
Ik hoop dat ik met bovenstaande
toelichting de reden voor de geuite
bezorgdheid heb weggenomen.
mr L.J. Brinkhorst
Minister van Economische Zaken
Noot van de redactie:
Naar aanleiding van vragen van ons
gewaarde kamerlid Diederik Samsom
heeft minister Brinkhorst eind februari
dit jaar meer duidelijkheid gegeven
over de uitleg van de nieuwe
elektriciteitswet. Twee zaken in zijn
brief zijn van belang.
1. Bestaande meters kunnen
gedurende hun levensduur gehandhaafd blijven. Alleen bij nieuwe
situaties is een driedubbel digitaal
telwerk noodzakelijk. Dat betekent
dus dat bij kleinverbruikers de
draaistroommeter kan blijven
zitten, totdat die aan reguliere
vervanging toe is.

2. De ingevoede (terugleverde
stroom) kan vanaf 24 februari dit
jaar tot een maximum van 3000
kWh verrekend worden met het
verbruik. Dat betekent dus dat
men voor de eerste 3000 kWh het
verbruikerstarief krijgt en voor
alles wat daarboven komt ‘wat
de gek ervoor geeft’.
Uitzetten van PV-systemen is
daarmee niet meer aan de orde.
U kunt dus wel 8000 kWh
opwekken, maar als daarvan
maar 3000 kWh wordt teruggeleverd krijgt u alsnog het
verbruikstarief voor uw
zonnestroom. Gecombineerd met
de MEP vergoeding is dat niet
mis.
Energiebedrijven hebben zich hier
mokkend bij neergelegd. Houdt ze
dus in de gaten! Meestal wordt de
ingevoede elektriciteit immers niet
eens gemeten. Die elektriciteit is nu
goud waard, dus zorgen dat de
installatie op orde is en goed
rekeningen controleren.

Million Solar Roofs
Gouverneur Arnold Schwarzenegger
van Californie heeft opnieuw een
wetsvoorstel ingediend om in zijn
staat in 10 jaar 1 miljoen daken vol
te leggen met zonnepanelen (A
Million Solar Roofs). Een vorig
wetsvoorstel was in 2004
weggestemd.
De nieuwste versie van
Schwarzenegger's plan lijkt qua
inhoud op het Japanse uiterst
succesvolle PV programma 'New
Sunshine' uit 1994: 10 jaar lang
(aanvankelijk hogere maar per jaar
steeds lagere) subsidie op
zonnepanelen.
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Nederlandstalige PVSAT website on line
In het vorige nummer van Power to the
People stond een bericht over PVSAT2.
Deelnemers aan dit project laten gegevens
van hun PV-systeem loggen en via een
modem automatisch dagelijks doorsturen
naar een server van www.meteocontrol.de.
De server rekent uit of de opbrengst in
overeenstemming is met instralingsggevens
van een weerstation in de buurt.
Verschillende leden van de ZPV doen aan het
project mee. Het plaatje geeft een overzicht
waar zich PVSAT2-deelnemers bevinden.
In de laatste week van maart is de
Nederlanstalige website www.pvsat.nl in de
lucht gekomen. Op deze website worden de
vorderingen van het bemeteringsproject in
ons land bijgehouden en blijft u op de hoogte
van nieuwtjes op PVSAT-gebied. Op de
pagina “links” kunnen deelnemers een link
laten opnemen naar hun eigen website.
Mensen die inloggen komen terecht op hun
privépagina van de website van
www.meteocontrol.de met de
opbrengstgegevens van hun deelnemende
PV-systeem.

China in 2005 grootste
zonneboilerfabrikant ter wereld
In China wordt de productie van
zonneboilers zodanig uitgebreid dat
men verwacht aan het eind van dit jaar
51 miljoen vierkante meter zonnecollector te hebben geproduceerd.
Geen enkel ander land ter wereld doet
dit na.
Men verwacht daarnaast 60 MWp aan
zonnestroompanelen te vervaardigen.
Hiervan wordt voorlopig nog het
merendeel geëxporteerd.
Er zijn plannen om het Olympische
dorp straks in 2008 van zonnestroompanelen te voorzien. Ook wil
men een zonnestroomcentrale bouwen
met een capaciteit van 8 MWp in het
westelijke Dunhuang.
De kans is dus groot dat u ‘Made in
China’ tegenkomt als u door Duitsland
reist en ergens zonnepanelen ziet. In
Nederland zijn ze nog niet
gesignaleerd.

Nederlands energieverbruik vertoont
lichte stijging
In 2004 is energieverbruik in
Nederland met één procent gestegen.
Deze stijging is iets lager dan de
economische groei in 2004 van 1,3
procent. Dat meldt het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS).
Van het binnenlandse energieverbruik
is bijna 80 procent afgenomen door de
industrie, dienstverlening, transport en
huishoudens. De rest is verbruikt in
energiebedrijven, zoals
olieraffinaderijen en
elektriciteitscentrales.

PJ naar 1041 PJ. Met een geringe
voorraadonttrekking van 1 PJ
resulteert dit in een binnenlands
verbruik van 1539 PJ, een stijging
van 2 procent ten opzichte van 2003,
aldus het CBS.
Elektriciteitsproductie
Het Centraal Bureau voor de
Statistiek meldt tevens dat bij de
centrale productie van elektriciteit 6
procent meer aardgas is ingezet.
Deze inzet kwam uit op 275 PJ. In
2003 was dit nog 259 PJ. Deze
toename hangt, volgens het CBS,
samen met de verminderde inzet van
steenkool en steenkoolproducten
voor de elektriciteitsproductie van 4
procent. De inzet van biomassa
verdubbelde tot circa 14 PJ.
Elektriciteitsverbruik nauwelijks
veranderd
De verbruikte hoeveelheid
elektriciteit was 331 PJ (91,9 miljard
kWh), waarvan 125 PJ door de
industrie. Het elektriciteitsverbruik
was daarmee even hoog als in 2003,
concludeert het CBS. In de industrie
nam het elektriciteitsverbruik in
2004 met één procent toe.
Invoer elektriciteit
De invoer van elektriciteit ligt al
enkele jaren tussen 75 en 77 PJ.
Hiermee is de huidige
interconnectorcapaciteit vrijwel
volledig benut. Ongeveer 23 procent
van de in ons land verbruikte
elektriciteit komt uit het buitenland,
aldus het Centraal Bureau voor de
Statistiek.
Bron: www.energiemanagement.net

Aardgas
De winning van aardgas kwam uit op
2579 PJ of 81,5 miljard m3. Dit is 18
procent meer dan in 2003. De netto
uitvoer van aardgas nam toe van 679
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Power to the people
Reactie Certiq
Geachte heer Gommer,
Op vrijdag 17 december jl. stuurde u
onderstaande mail naar de servicedesk van
CertiQ en de servicedesk van EnerQ. Naar
aanleiding van deze mail hebben wij
verschillende malen contact gehad, zowel
telefonisch als per mail. In ons laatste contact
van vorige week heeft u ons alsnog verzocht
een formele reactie te geven, welke wij bij
deze geven.
Direct na ontvangst van onderstaande mail is
aan u aangegeven dat CertiQ meterstanden
direct van zonnestroomproducenten niet mag
verwerken tot certificaten. Alleen de
regionale netbeheerder mag de meetgegevens
doorgeven, hij dient dit te doen op de in de
Meetcode beschreven wijze. Dat uitsluitend
de desbetreffende regionale netbeheerder de
elektriciteitsmeetgegevens kan doorgeven
staat vastgelegd in de Elektriciteitswet 1998,
artikel 16a, derde lid:
'De netbeheerder deelt het resultaat van de
vaststelling, bedoeld in artikel 16, eerste lid,
onderdeel h, en de meetgegevens, bedoeld in
het tweede lid en in artikel 16, eerste lid,
onderdeel i, mee aan de netbeheerder van het
landelijk hoogspanningsnet alsmede aan de
desbetreffende producent voor zover die nog
niet de beschikking heeft over die informatie.'
Met 'de vaststelling' wordt de groenverklaring
bedoeld, met de meetgegevens de
elektriciteitsmeetgegevens van de duurzame
installatie. Op basis van dit wetsartikel staat
in de 'Regeling garanties van oorsprong voor
duurzame elektriciteit', in de toelichting van
artikel 3 een nadere uitwerking:
'Het meten vindt plaats overeenkomstig de
voorwaarden zoals vastgelegd in de
Meetcode, Netcode en Systeemcode, alsmede
overeenkomstig de IJkwet. De netbeheerder
zal de verkregen meetgegevens meedelen aan
de producent en aan de garantiebeheersinstantie. De garantiebeheersinstantie

is de netbeheerder van het landelijk
hoogspanningsnet, die daartoe per 1
januari 2004 voor een periode van 10
jaar door mij is aangewezen. De
frequentie waarmee de netbeheerder
meet, is afhankelijk van het type
aansluiting van de installatie. Bij
kleine installaties zal de
meetfrequentie aansluiten bij de
jaarlijkse bepaling van de
meetstanden, bij de grotere
installaties zal de netbeheerder iedere
maand de hoeveelheid opgewekte
duurzame elektriciteit meten. De
kosten van deze meting worden in
rekening gebracht bij de producent.'
TenneT, de beheerder van het
landelijke hoogspanningsnet, heeft
CertiQ aangewezen om de taken van
de garantiebeheersinstantie uit te
voeren.
Het bovenstaande houdt in dat CertiQ
de meetwaarden van uw regionale
netbeheerder dient te ontvangen. Na
ontvangst van de meetgegevens zal
CertiQ automatisch overgaan tot de
aanmaak van certificaten. Dit zal in de
nacht volgend op de ontvangst van de
meetgegevens plaatshebben, waarbij
voor iedere geproduceerde MWh
certificaten worden aangemaakt. De
overige kWh zullen in het systeem
bewaard blijven tot een volgende
meting binnenkomt en daarbij
opgeteld worden. Na aanmaak van de
certificaten zal EnerQ (in geval van
een positieve beschikking) binnen een
maand overgaan tot uitbetaling. In de
praktijk lukt hen dit vaak binnen
ongeveer twee weken.
Zoals reeds aangegeven in onze
contacten hebben wij navraag gedaan
bij verschillende regionale
netbeheerders om te achterhalen
waarom meetwaarden voor kleine

producenten niet of niet goed
ingezonden worden. Op basis
daarvan heeft minstens één grote
netbeheerder (Continuon, red.)
aangegeven de procedures onder
handen te nemen en binnen korte tijd
verbeteringen aan te brengen (zie
verderop in deze nieuwsbrief, red).
Wellicht ten overvloede melden wij
dat deze acties niet tot het takenpakket van CertiQ horen en dat dit
puur als service aan de markt gedaan
wordt.
Daarnaast publiceren wij iedere
maand op onze website een
overzicht van het instuurgedrag.
Vanaf de eerste publicatie van het
rapport is veel verbetering waar te
nemen, echter worden ook op dit
moment de meetgegevens nog niet
binnen in de Meetcode vastgelegde
tien werkdagen ingezonden. CertiQ
zal daarom doorgaan met het
publiceren van het rapport zodat de
verschillende betrokkenen bij
onvoldoende verbetering aan de
hand daarvan actie kunnen
ondernemen.
Wij hopen u hiermede voldoende
geïnformeerd te hebben. Mocht u
nog vragen en/of opmerkingen
hebben dan horen wij dat uiteraard
graag.
Met vriendelijke groet,
Gijsbert Steenaert
Relatiebeheerder extern

Van de redactie: Certiq is van goede
wil, zo bleek de afgelopen maanden.
Continuon heeft inmiddels ook
toegezegd de zaak op korte termijn
op te lossen. Uit de Eneco-regio
krijgen we echter nog alarmerende
berichten.
Vervolg zie pagina 5
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Vervolg van pagina 5

Eneco probeert zich aan haar verplichtingen
te onttrekken door een extern meetbureau op
kosten van de klant in de schakelen. Een van
onze leden werd zo verplicht tot het betalen
van maar liefst 1000 euro, een bedrag dat
ons inziens de 'redelijke kosten' die de wet
voorschrijft aanzienlijk overtreft.
Ter vergelijking: Continuon vraag minder
dan 200 euro voor een MEP-meter en Essent
vraagt minder dan 100 euro! Bovendien moet
de zonnestroomproducent bij Eneco 5
euro/maand aan opname kosten vergoeden.
Evenzeer véél te veel. Andere netbeheerders
doen het voor rond de 2,50 euro/maand. Uit
de Essent-regio zijn op dit moment nog geen
klachten bekend, behalve dan dat enkele
meters niet opgenomen worden en
vaststellingsformulieren zoekgeraakt zijn.
Aardbeving Japan

Zonnestroom in Las Vegas

Half maart beefde de aarde in de prefectuur
Fukuoka, Japan. Nu zijn aardbevingen
bedreigend voor iedereen die erbij is
betrokken. Een aardbeving is ronduit
rampzalig als je eigen huis een bouwval
wordt. Ook de eigenaar van dit huis zal niet
vrolijk zijn.

Wie aan Las Vegas denkt, denkt niet
in de eerste plaats aan duurzame
energie. De stad straalt als het ware
het moderne Amerika uit:
energieslurpers, airco, neonverlichting
en de 'het-kan-niet-op' mentaliteit.
Vergist u zich niet. De gebouwen in
Las Vegas worden aangedreven door
duurzame energie. Men betrekt stroom
uit de nabijgelegen Hooverdam die
tijdens de crisisaren '30 van de vorige
eeuw in de Coloradorivier is
aangelegd. De rivier is om zeep
geholpen, maar Las Vegas heeft zijn
hydroelektriciteit en een groot meer
vlakbij waarover je zo leuk kan
scheuren met je powerboat.

Maar let op: op het dak van dit huis ziet u
twee zonnepanelen. De linker lijkt krom
getrokken door de vervorming van het
bevestigingsframe. Waarom schenkt de
redactie aandacht aan deze foto? Als een
willekeurig huis in Japan in de krant komt en
er liggen twee zonnepanelen op het dak, dan
betekent dit dat we óf de jackpot hebben
gewonnen, óf dat er zoveel zonnepanelen op
daken in Japan liggen dat dit huis helemaal
geen uitzondering is.
In de vorige PttP (2005-1) hebt u kunnen
lezen dat er in Japan al meer dan 1.000 MWp
is geinstalleerd. De foto is dus het bewijs dat
PV in Japan wijd is verspreid. De eigenaar
van dit huis verdient een pluim, en een nieuw
huis met nog meer panelen, om alle ellende
goed te maken.
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Toch is er kennelijk niet genoeg
stroom in het gokkersparadijs. De Las
Vegas Valley Water District en de
Nevada Power Company hebben
contracten afgesloten met de
PowerLight Corporation uit Californie
om een 3,1 MWp
zonnestroomcentrale te bouwen. Dit is
mogelijk geworden via subsidies door

de onlangs tot stand gekomen
duurzame-energiewetgeving van de
staat Nevada. Er komen 7 PVsystemen op diverse locaties van de
waterleidingmaatschappij.
Praktisch als Amerikanen zijn
dienen de PV panelen als afdakjes
op parkeerplaatsen voor auto's van
werknemers en bezoekers. Het kan
heet zijn in de zon van Las Vegas.
De panelen worden neergezet voor
een periode van 30 jaar. Men
verwacht dat ze in die 30 jaar
evenveel elektriciteit zullen
opwekken als kan worden verkregen
met het verbranden van 5.8 miljoen
vaten olie. Amerikanen houden van
getallen. In het persbericht staat ook
dat het systeem net zoveel brandstof
bespaart als auto's verbruiken als ze
bij elkaar 350 miljoen mijl rijden.
Zouden ze niet beter spaarlampen
kunnen aanschaffen, die gekke
Amerikanen?
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Teruglevering zonnestroom bij Continuon
Netbeheer
Op initiatief van Continuon Netbeheer heeft
een gesprek plaatsgevonden tussen Hendrik
Gommer, voorzitter ZPV en de heren Paulus
Agterberg en Marco Adan van Continuon
Netbeheer. Onderwerp van gesprek was een
aantal klachten die bij de ZPV waren
binnengekomen van de leden over
bemetering en teruglevering zonnestroom.
In de veranderingen van wet- en regelgeving,
was het nieuwe model voor meten en
afrekening tot begin dit jaar niet duidelijk.
Als gevolg daarvan zijn meters niet
opgenomen en hebben verrekeningen niet
goed plaatsgevonden. De duidelijkheid is er
nu wel en Continuon Netbeheer werkt hard
aan het inrichten van de processen voor
teruglevering zonnestroom.
In dit artikel wordt uitgelegd hoe een en
ander werkt voor zonnestroomklanten
woonachtig in het netbeheergebied van
Continuon (Gelderland, Noord-Holland en
delen van Zuid-Holland, Friesland en
Flevoland).
Registratie teruglevering
De eigenaren van zonnestroom systemen die
tot 3000 kWh aan het net terug leveren
hebben, volgens de wet, het recht op een
vergoeding per kWh die gelijk is aan het
inkooptarief. De simpelste manier om dit te
realiseren is een draaischijfmeter die terug
kan draaien. Deze meters voldoen echter niet
aan de Meetcode en de eisen die het
IJkwezen stelt aan registratie teruglevering en
zullen op termijn, in het kader van de
wettelijke meetcode, moeten worden
vervangen door elektronische meters met
terugleverregistratie. Bij sommige
aansluitingen kan zo’n oude draaischijfmeter
niet terugdraaien. Anderen hebben een
elektronische meter die alleen het verbruik
kan meten. Deze mensen kunnen allen een
elektronische meter met teruglevertelwerk
aanvragen. Deze meter registreert apart de
hoeveelheid stroom, die aan het net wordt
teruggeleverd en de stroom die uit het net
wordt gehaald. De meter kan worden
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aangevraagd via het callcenter van
Nuon, Nuon Customer Care Center,
telefoonnummer 0900 – 0808. Aan de
vervanging van de meter (t/m 3x80
Amp.) zijn eenmalige kosten
verbonden van € 163, 00 (ex. 19 %
BTW). Daarnaast worden, als gevolg
van het tweede telwerk de vaste
kosten verhoogd van € 18,24 voor een
enkeltarief meter of € 31,08 voor een
dubbeltariefmeter naar € 37,32 per
jaar voor een meter met
terugleverregistratie (tarieven januari
2005).
Wanneer u ook in aanmerking wil
komen voor een Garantie van
Oorsprong en MEP subsidie, dan dient
het meetbedrijf 3 meetcijfers te
noteren, namelijk: de totaal
geproduceerde hoeveelheid kWh/jaar,
totaal eigen verbruik en de
teruglevering aan het net. U kunt
hiervoor gebruik van een extra kWhmeter, de zogenaamde productiemeter.
In dat geval maakt u wel extra kosten
voor 2 meters, en moet de
meteropnemer gebruikmaken van de
speciale formulieren voor
datacollectie. Een manier om de
kosten van twee meters te voorkomen
is om de PV installatie direct op een
tweerichtings kWh-meter aan te
sluiten. Dat betekent dat de volledige
zonnestroomproductie aan het net
wordt geleverd. Let wel: dit is alleen
gunstig bij grote
zonnestroominstallaties, waarbij een
gering deel voor eigen verbruik wordt
aangewend.
In 2004 zijn honderden nieuwe meters
geplaatst. Continuon heeft deze nog
niet allemaal opgenomen en ook de
meters waarvan de standen zijn
verzameld, zijn nog niet verwerkt. Dit
heeft te maken met de onduidelijkheid
over de wijze waarop de verwerking
moet plaatsvinden door de betrokken

partijen (meetbedrijf, netbeheerder,
leverancier, programmaverantwoordelijke, Tennet en
CertiQ). De meeste
onduidelijkheden lijken nu opgelost
door de Ministeriële Regeling van
januari en het recent gehouden
gebruikersplatform. Continuon kiest
een methode om een EAN (is een
uniek Europees Artikel Nummer per
aansluiting) uit te geven voor de
levering, teruglevering en subsidie
(in totaal drie EAN’s). Hiermee kan
afstemming tussen de partijen
plaatsvinden. Voor de factuur kan de
teruglevering van de levering worden afgetrokken. Andere netbeheerders kiezen voor een andere methodiek. Continuon Netbeheer stelt voor
alle terugleveraansluitingen meetgegevens ter beschikking aan
leveranciers, die op hun beurt
kunnen kiezen voor twee
berekeningsmethoden:
• Productieberekeningsmethode
(op basis van een schatting m.b.t.
het opgesteld vermogen aan
panelen);
• Berekening op basis van
werkelijke meetgegevens.
Vergoeding zonnestroom
Mensen die op jaarbasis meer dan
1.000 kWh aan het net leveren
kunnen gebruikmaken van de MEPregeling. Deze houdt in dat er een
vergoeding kan worden ontvangen
van € 0,097 per kWh teruggeleverde
zonnestroom, mits aan bepaalde
voorwaarden wordt voldaan. De
voorwaarden zijn dat men zich bij
CertiQ als stroomproducent moet
aanmelden, de nodige informatie
over de installatie en de aansluiting
moet verstrekken en in bezit moet
zijn van een producentenmeter en
een terugleveringsmeter.
Vervolg zie pagina 7
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Geschiedenis van zonnestroom in het
kort

Vervolg van pagina 6

Aan de aanmelding als stroomproducent zijn
eenmalige kosten verbonden van € 25.
Daarnaast dient men een jaarlijkse
lidmaatschap van € 25 te betalen. Dit houdt in
dat het aanvragen van een MEP-subsidie pas
lonend kan zijn als het subsidiebedrag hoger
is dan de kosten die men hiervoor moet
maken.
Voorbeeld berekening:
(Uitgangspunt huidige situatie:
dubbeltarief meter)
Verhoging meterhuur:
Eenmalige kosten meterwisseling

In 1839 publiceerde de Fransman
Edmund Becquerel een stukje in een
Frans wetenschappelijk tijdschrift
waarin hij vertelde over zijn
experimenten waarmee het fotovoltaische effect werd aangetoond.
Becquerel geldt dus als de ontdekker
van de PV.Enkele andere mijlpalen in
de geschiedenis van zonnestroom:
1873: Willoughby Smith ontdekt het
fotovoltaische effect in selenium

Eenmalige kosten plaatsing productiemeter

€ 162,92
€ 122,29

Jaarlijkse verhoging kosten meterhuur
(tweerichtingenmeter + productiemeter)
(€6,24+€ 18,24)
Eenmalige kosten aanmelding CertiQ
Jaarlijkse lidmaatschapkosten CertiQ

€ 24,48
€ 25,00
€ 25,00

Totaal

€ 359,69

Break even point: € 359,69 : € 0,097 = 37010
kWh in het eerste jaar en vervolgens bij
gelijkblijvend tarief € 49,48 : € 0,097 = 510
kWh voor het volgende verbruiksjaar.
Opwekvergoeding van Nuon Retail
Nuon Retail heeft nog steeds een regeling
voor de vergoeding van zonnestroom in
combinatie met Natuurstroom. Om gebruik te
maken van deze regeling moet men een
Natuurstroomcontract afsluiten voor 3 jaar.
Natuurstroom is op dit moment € 0,02 per
kWh duurder dan gewone stroom. Bij een
gemiddelde jaarlijks verbruik van 3000
kWh/jaar bedragen de meerkosten voor
Natuurstroom op € 60,- per jaar. De
hoeveelheid zonnestroom waarvoor de
opwekvergoeding wordt uitgekeerd wordt
bepaald op basis van de volgende berekening.
het vermogen van de PV installatie in Wp x
0,8 x € 0.07 =Aantal euro’s
opwekvergoeding. Bij een systeem van
bijvoorbeeld 1000 Wp bedraagt de
opwekvergoeding € 56 per jaar. Ook een
Natuurstroomcontract en de opwekvergoeding voor zonnestroom kan via het
callcenter Nuon Customer Care Center,
telefoonnummer 0900 – 0808 worden
aangevraagd.
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1883: Charles Fritts uit New York
vervaardigt met goud gecoate
selenium zonnepanelen. Een machine
(zie illustratie) waarmee Fritts panelen
op industriele schaal vervaardigde is
verleden jaar in Nederland ontdekt.
Fritts had grootse plannen om te
concurreren met de dure (grijze)
gelijkstroom die Edison leverde. Een
conservator van het beroemde
Smithsonian Instituut identificeerde de
roestbonk als zodanig in (nota bene!)
ons eigen Harlingen waar het ding
jaren en jaren achterin een schuur van
een melkboer stond. Het apparaat is

compleet gerestaureerd en staat op 1
april 2005 te pronken in de hal van
het ECN in Petten.
1918: De pool Jan Czochralski
ontwikkelt een methode om
monokristallijn silicium te
vervaardigen
1932: Cadmiumselenide wordt voor
het eerst gebruikt in lichtmeters ten
behoeve van de fotografie
1954: Chapin, Fuller en Pearson
vervaardigen bij Bell Laboratories
het eerste silicum zonnepaneel zoals
wij die nog steeds kennen. Een van
hun paneeltjes (10 cm2 , 6% omzetrendement, pakweg 50 mW) gaat de
ruimte in met de Vanguard-I raket in
1958 en levert stroom voor de
radiozender. Na dit succes wordt PV
in de ruimtevaart standaard toegepast. In 2004 is een van de overblijvende paneeltjes uit de vitrine in
het Bell-laboratorium gehaald en aan
zonlicht blootgesteld. Het paneeltje
deed het nog perfect.
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Nuon en Eneco gaan honderden defecte
zonnepanelen repareren
In de afgelopen tijd zijn relatief veel
omvormers van zonnepanelen defect geraakt.
Eigenaren van pv-installaties die deze via
acties van Nuon en Eneco hebben
aangeschaft, komen in aanmerking voor
gratis reparatie. Het gaat zeker om
honderden, maar mogelijk om meer dan
duizend installaties.
Nuon en Eneco hebben samen met
Sunpower-partners Shell en NKF een
regeling uitgewerkt om defecte OK4E
Sunpower omvormers te gaan vervangen. Het
gaat om omvormers die vrijwel altijd
achterop de panelen in de buitenlucht zijn
gemonteerd.
Gratis vervanging
De laatste jaren zijn veel van deze
omvormers defect geraakt, zeer
waarschijnlijk doordat zij niet bestand zijn
tegen extreme wisselingen van
weersomstandigheden. In de regeling hebben
de vier partijen afgesproken dat zij iedereen
die een defecte OK4E omvormer aanmeldt
gratis een nieuw exemplaar geven.
Bovendien komt een installateur in opdracht
van Nuon of Eneco de omvormer vervangen
en hij zal deze dan ook binnenshuis plaatsen.
Dat gebeurt op dat moment ook met de nog
goed werkende omvormers die zich onder de
andere pv-panelen bevinden.
Meetresultaten
Mensen die vermoeden dat hun omvormer
defect is, moeten bij voorkeur de
meetresultaten van de omvormer (een uitdraai
van meetgegevens van de interface) opsturen.
Dit vormt namelijk een bewijs dat de
omvormer inderdaad defect is. Indien men
geen kopie van deze meetgegevens van
interface kan opsturen en na de meting ter
plaatse blijkt dat er geen defect is, dan moet
de klant de kosten van het laten komen van
de installateur zelf betalen.
Structurele oplossing
Nuon laat weten dat het vooralsnog alleen
reageert op reparatieverzoeken van eigenaren
die een defect Sunpower systeem zelf
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aanmelden. Nuon gaat niet alle
mensen aan wie zo’n systeem is
geleverd, op de hoogte brengen van de
mogelijke problemen. “We willen
eerst de huidige klachten goed
oppakken. Daarna willen we kijken
wat de resultaten zijn en in hoeverre
we een eventuele structurele
controlemeting bij alle Sunpower
eigenaren zouden kunnen opzetten”,
meldt Nuon.
Hulp bij meting
Nuon zegt wel dat klanten die een
defecte omvormer vermoeden, de hulp
kunnen inschakelen van Energierent
voor een meting. Dit kost echter wel
geld als er niets aan de hand blijkt te
zijn. Nuon zegt dat ze Shell en NKF
zal laten kijken naar de mogelijkheid
tot een eenvoudige technische
oplossing voor controle op
paneelniveau die de mensen eventueel
zelf kunnen verrichten. Voor Nuon zal
Energierent de vervangingsoperatie
gaan uitvoeren. Eneco is nog bezig om
daarvoor een geschikte partij te vinden
die ofwel uit de markt wordt
ingehuurd of uit een eigen
servicedienst zal bestaan. Mensen die
vóór deze actie zelf al een defecte
omvormer hebben vervangen en
daarvoor hebben betaald, kunnen dit
volgens Nuon melden bij Energierent
die hen dan de gemaakte kosten
vergoed.
Nieuwe garantie
Na vervanging van omvormers geldt
opnieuw een garantieperiode van 2
jaar op deze omvormers. Op
omvormers die niet worden vervangen
maar wel naar binnen worden gehaald
zit eveneens 2 jaar garantie, ingaand
op datum van de herstelactie. Indien
contracten bij de aankoop van het
systeem een garantiecontract voor 10
jaar hebben afgesloten, dan blijft deze
gelden. Nuon zegt evenwel geen
vergoeding te geven voor de

misgelopen inkomsten uit geleverde
elektriciteit doordat de omvormer
enige tijd stuk was. Maar omdat de
herstelactie momenteel langer op
zich laat wachten, wil Nuon klanten
als tegemoetkoming een vergoeding
van 12,50 euro per defecte
omvormer geven.
(Bron: Technalia.nl)

Algemene Ledenvergadering
4 april a.s.
Op maandag 4 april zal van 19.3021.30 uur weer een ledenvergadering
gehouden worden. Plaats: Het
Kruispunt in Apeldoorn. Graag even
aan onze secretaris doormailen als je
komt. De definitieve agenda en
routebeschrijving vindt u in de mail
bij deze nieuwsbrief. Als voorlopige
punten staan nu op de agenda: Korte
terugblik naar vorige ledenvergadering,waaronder de opdracht
die we hebben meegekregen en wat
daarvan terecht is gekomen;
Financiën en ledenadministratie,
waaronder toelichting op problemen
en voorstel tot verbetering;
verkiezing nieuwe bestuursleden;
Inverterproblematiek; Politieke
situatie en MEP-perikelen;
stemming over verlaging
lidmaatschapsgeld.
Zoals een ieder weet zijn de
ledenvergaderingen van de ZPV
inspirerend en zeker niet saai. Kom
dus naar Apeldoorn en help ons PV
weer op de kaart krijgen.
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Gevaarlijk cynisme
Column van Hendrik
Zeven jaar geleden vroeg een journalist naar
het waarom van ons Leguanenproject in
Stavoren. Hoe komt iemand ertoe om zichzelf
af te beulen en met bloed, zweet en tranen
een bio-ecologisch voorbeeldproject te
realiseren? Destijds antwoordde ik dat ik
wilde laten zien dat duurzaam bouwen en
duurzame opwekking van energie toen al
mogelijk was. Ik verwachtte dat als men ons
voorbeeld gezien had, er velen zouden
volgen.
Toen dat niet gebeurde en de overheid steeds
verder de subsidiekraan dichtdraaide, terwijl
het broeikaseffect zich zienderogen
versterkte, ging ik mezelf een cynisch idealist
noemen. Iemand die wel weet dat het fout
gaat, maar toch idealist blijft om zin aan zijn
eigen doen en laten te geven. Ik denk dat
velen van ons cynisch idealisten zijn. We
houden ons voor dat onze acties ertoe doen
en geloven dat ons leven daardoor zin krijgt.
Na prinsjesdag 2004 voelde ik bij mijzelf het
idealisme wankelen. Een jaar lang had ik
mezelf nog voorgehouden dat er nog hoop
was, maar in oktober begon het tot mij door
te dringen dat we bijna weer terug waren bij
het moment dat wij in 1998 onze
Leguaanwoningen in Stavoren bouwden. Ook
toen vertelde ik de geïnteresseerden dat wij
weliswaar zonnepanelen hadden, maar dat
daarvoor een speciale subsidie was genoten.
Voor de gewone burger was het nog veel te
duur.
Toen er echter mogelijkheden kwamen voor
grootschaliger toepassing richtte ik een
bedrijf met de verwachtingsvolle naam
‘MegaPV’op. Aanvankelijk bleef het bij het
begeleiden van dakvullende systemen, maar
al in 2002 volgde de doorbraak naar het
eerste Megaproject in Apeldoorn met 364
huizen gevuld met zonnepanelen.
Nu de overheidssubsidies weer opgedroogd
zijn, zijn we weer terug in 1998. Een enkele
gemeente geeft een kleine subsidie en zo af
en toe verschijnt er weer een DHZ-pakketje
op een dak. Persoonlijk vind ik dat zonde van
het geld.
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De toepassing van zonnepanelen heeft
alleen zin als we er van leren en
ervaring opdoen om het grootschalig
toe te kunnen passen, d.w.z. om alle
daken in Nederland te vullen met PVpanelen. De kleinschalige acties van
gemeenten vormen in dat opzicht geen
bijdrage meer, aangezien het meer is
van hetzelfde.
En zo blijkt mijn houding definitief
omgeslagen naar cynisme. Bij de
(gemiddelde) burger ontbreekt de wil,
het doorzettingsvermogen, de macht
of het inzicht om iets aan het naderend
onheil te doen. De regering mist alle
benodigde visie en daadkracht en de
ambtenaar, hij ploegt zich voort door
de brei van papieren.
Cynisme blijkt geen plezierige
geestesgesteldheid, want hoe meer
men er aan toegeeft, hoe minder ertoe
doet. Cynisme is daarmee een
gevaarlijk voorportaal voor depressie.
Je voelt je opeens veel ouder dan je
bent. Vandaar dat ik me gestort heb in
een rechtenstudie, die ik nu vol
overgave doe. Ergens in mijn hoofd
ontstaat daardoor een vonkje
idealisme. Misschien kan ik daar een
mogelijkheid vinden om de overheid
bij voorbaat aansprakelijk te stellen
voor de schade die haar visieloze
beslissingen met zich mee hebben
gebracht. Liefst bij voorbaat, want het
is al evenmin prettig om gelijk te
krijgen als het op drama’s gaat die
voorspeld hebt.

De uitgespaarde rente kan dan
gebruikt worden voor een vakantie,
niet eens voor zonnepanelen! En zo
wordt iedere idealist uiteindelijk
uitgebuit door de commerciëlen.
Over enkele weken is zijn de
Leguanen zo i.p.v. roependen in de
woestijn verworden tot logo van de
Friesland Bank. Waar onze
rechtstaat blijft? Het kort geding dat
wij hebben aangespannen, dient pas
op 7 april, zodat de campagne al
bijna afgelopen is, voordat wij
maatregelen konden treffen.
En zo zijn we na 7 jaar echt
helemaal terug bij af. Alsof er nooit
een Leguanenproject heeft bestaan.
Een belangenvereniging als de ZPV
heeft een voorzitter (m/v) nodig die
bereid is te vechten. Die zijn tanden
erin zet omdat hij gelooft in
verbetering. Vandaar dat ik hoop het
stokje te kunnen overgeven aan
iemand die staat waar ik zeven jaar
geleden begon: jong, fris en met
geloof in de toekomst!

Mijn cynisme werd afgelopen week
nog eens versterkt. De Leguanen van
Stavoren, een boodschap in
architectuur tegen het broeikaseffect,
worden op dit moment misbruikt door
de Friesland Bank. Deze bank had de
brutaliteit om een foto van óns project
te misbruiken voor haar campagne
‘Rentevrij wonen’.
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Bijzonder initiatief door website
RenewableEnergyAccess.com

Vet geld verdienen aan zonnestroom?

Vrijwilligers gevraagd!

Nu de eerste noodhulp voor de door de
tsunami verwoeste gebieden rond de
Indis che Oceaan achter de rug is financiele
hulp noodzakelijk voor de (her)bouw van
huizen en dorpen. Om hierbij een helpende
hand te bieden en een substantiele bijdrage
aan de elektriciteitsvoorziening door middel
van PV te bewerkstelligen is een fonds
opgericht. RenewableEnergyAccess.com
heeft samen met het Amerikaanse Solar
Electric Light Fund en SELCO India het
Tsunami Solar Light Fund opgericht.
Doel van het fonds is US $250,000 in te
zamelen om het Tamil Nadu gebied te
voorzien van schone, hernieuwbare
elektriciteit. Het is de bedoeling donaties te
krijgen van tenminste $250 of een veelvoud
daarvan.

De website RenewableEnergyAccess.com meldde onlangs
dat de Californische firma Silicon
Crystals Inc. te koop is. Silicon
Crystals vervaardigt blokken PVgrade hoogwaardig silicium. Men
heeft 26 jaar ervaring met het maken
van de blokken. Geleverd wordt aan
de PV industrie, halfgeleiderbedrijven
en aan defensie-firma's.
De boeken liggen ter inzage.
Vraagprijs is $7,5 miljoen voor de
zaak en $2,5 miljoen voor het
onroerend goed. Er hoort een leuk
lapje grond bij. Bij elkaar wellicht een
koopje in de oververhitte silicummarkt. Informatie op
www.siliconcrystals.com

Op zaterdag 11 juni 2005 wordt in
Leiden de jaarlijkse Milieu
Bijenmarkt gehouden, op de
bekende verrukkelijke locatie in de
Hortus Botanicus in het hartje van
de schilderachtige universiteitstad.
De markt begint om 10:00 uur en
eindigt om 16:00 uur. De ZPV zal
samen met de Zonnestroomvereniging Leiden-Rijnland 'ZonLicht' acte de presence geven. Vorig
jaar stonden we er ook. Een foto
prijkt op de pagina 'verenigings nieuws' van de website www.zonlicht.nl/.

Bezoekers van de website van
RenewableEnergyAccess.com visitors
kunnen het proces volgen door middel van
een project dagboek en periodieke bijdragen
van verschillende correspondenten. De
informatie zal bestaan uit de groei van het
bedrag, de teams die de installaties
aanbrengen, foto’s van de voortgang en
gezinnen die delen in het “wonder” van
zonne-energie. Meer informatie op:
www.RenewableEnergyAccess.com
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We hebben nodig: (minimaal) twee
vrijwilligers om ons kraampje te
bemannen. Er komt op de milieumarkt heel veel volk langs, en vorig
jaar was de belangstelling buitengewoon groot. Er valt enorm veel uit
te leggen over zonnepanelen, zonneboilers,energiebesparing,
vergoedingen, enz. Zon& Licht
levert 2 personen voor de ochtend,
de ZPV levert 2 personen voor de
middag-bemanning.
Als u iets daadwerkelijks voor de
vereniging wilt doen is dit uw kans.
we weten allemaal: reclame maken
en voorlichting geven over
zonnestroom is hard nodig.
Aanmelden graag voor 1 mei
aanstaande bij de secretaris
(secretaris@zonnestroomproducente
n.nl). Meld je nu meteen aan, daar
hebben we wat aan.
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Word lid van de ZPV!
U ontvangt deze nieuwsbrief en u bent nog
geen lid van de vereniging? Samen staan we
sterk en we hebben elkaar heel hard nodig.
U kunt zich heel eenvoudig opgeven via onze
website,
www.zonnestroomproducenten.nl
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