Power to the people
Nieuwsbrief – jaargang 5, nummer 1, februari 2008

SDE special
opinie
beleid

analyse SDE
vereniging

Eindelijk subsidie PV
Vermeend: zonne-energie sleutelrol

Daken vol zonnepanelen?

Vervanging OK4’s Solaris project

Power to the people
w w w. z o n n e s t ro o m p ro d u c e n t e n . n l

redactioneel

opinie

Eindelijk subsidie PV

REIKHALZEND UITKIJKEN.
Vol ongeduld hebben we er een dik jaar op gewacht: de met veel
fanfare aangekondigde opvolger van de MEP ofwel de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE). Uiteraard had onze grootste belangstelling de voorzieningen die getroffen zijn in het kader
van zonnestroom. Wat zou er in het vat zitten? Het bleek niet eenvoudig uit te vinden wat er gaat gebeuren en wat er allemaal kan
en mag, want meteen na aankondiging van de minister van Economische Zaken per brief aan de Tweede Kamer ontstond er een verwarring van kakofonische afmetingen. Wat er na het neerdwarrelen
van alle herrie overbleef het volgende:
1. Er wordt subsidie gegeven over teruggeleverde stroom, dus niet
over de panelen zelf.
2. Zonnestroomsystemen kleiner dan 600 Wp en groter dan 3500
Wp ontvangen geen subsidie.
2. Alleen nieuwe systemen krijgen subsidie. Alle systemen geplaatst
vóór de nieuwe regeling worden niet gesubsidieerd. Oude systemen, of tweedehandspaneeltjes worden niet gesubsidieerd.
3. Terugleveren van duurzame zonnestroom aan het net levert 56
eurocent per kilowattuur op. Hiervoor moet bemeterd worden. Die
56 cent wordt elk jaar aangepast aan de feitelijke elektriciteitsprijs
(op dit moment 22 eurocent/kWh).
4. De bestaande salderingsregeling voor zonnestroom met een
grens van 3000 kWh per jaar blijft in stand.
5. Er is vanaf 1 april 2008 14 miljoen euro beschikbaar, en wie het
eerst komt het eerst maalt. Pas na goedkeuring van zijn plannen
mag een particulier een systeem laten plaatsen om in aanmerking
te komen voor subsidie.
BOFKONTEN EN BEREN
Moeten we gelukkig zijn met deze regeling? De eerste reactie is
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“ja, want iets is nog altijd beter dan niets”. Maar als je beter kijkt is
dit een uitgekookte regeling waarmee individuele bofkonten wellicht leuk weg komen maar die verder niet veel goeds voorspelt
voor de ontwikkeling van zonnestroom in ons land.
BOFKONTEN
Stel persoon A heeft een 2,5 kWp zonnestroomsysteem gekocht op
31 maart van dit jaar. Hij valt dus buiten de subsidieregeling. Kosten euro 5,50 per wattpiek, dat maakt in totaal 13.750 euro.
Stroomopbrengst 2000 kWh, ofwel bij een elektriciteitsprijs van 22
eurocent is dat per jaar 440 euro. Break-eventijd 31 jaar en 3
maanden (rente op de hoofdsom niet afgetrokken, anders duurt
het nog veel en veel langer, of de break-eventijd wordt gewoon
nooit bereikt). Zijn buurman, persoon B, koopt een identiek systeem na 1 april en hij heeft tweemaal geluk, namelijk 1) op tijd aangemeld te zijn voor de SDE regeling, 2) subsidie toegekend te
krijgen. B krijgt voor zijn zonnestroom 56 cent per kWh, dus 1120
euro. Break-eventijd voor zijn systeem: 12 jaar en 3 maanden. In
de praktijk zal deze tijd langer zijn want er moet een extra meter
komen, er moet bemeterd worden, en de netbeheerder is zo vrij
als een vogeltje om allerlei enge tarieven te bedenken. Hij is immers monopolist, en met monopolisten-netbeheerders heeft de
ZPV vreemde ervaringen om het zachtjes te zeggen. Laten we zeggen dat uw netbeheerder voor de afwisseling niet aan rip-off doet
en dat de tarieven mild zijn: 150 euro voor de meter, 500 euro
voor een extra groep, meetkosten 50 euro per jaar. De totale systeemkosten zijn dan 14.400 euro, de jaarlijkse opbrengst 1070
euro. Break-eventijd 13 en een half jaar. Niet gek, zegt persoon B
en hij gaat tot aanschaf over. 
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SDE-special

Bofkonten en beren leest u in het artikel hiernaast. Deze beren zijn
veroorzaakt door loslopende angsthazen bij het ministerie van EZ
die de MEP nog steeds op het netvlies hebben. En dus helaas niet
gekozen hebben voor een Duits of Spaans model. We hebben dus
iets van subsidie, maar dit is volstrekt ontoereikend. Omdat er ontzettend veel onduidelijk is (veel regeltjes) adviseren wij onze leden
websites van onder andere Peter Segaar nauwlettend in de gaten
te houden. Bedenk goed voor uzelf wat de gevolgen zijn als u panelen (bij)plaatst en gebruik maakt van de nieuwe regeling. Door
bijkomende kosten voor bemetering kan het voordeel al snel omslaan en ook eindeloze discussies met netbeheerderds, problemen
met facturatie etc. zijn niet uit te sluiten. Kortom: het is inderdaad
iets, maar zaligmakend, nee. We staan in dit nummer daarom uitgebreid stil bij de SDE. Leest u het aandachtig in deze 14 pagina’s
dikke Pttp!
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor de ALV. Deze zal separaat aan u gemaild worden.
Momenteel rest de redactie en het bestuur van de ZPV u niets
meer dan u een zonnig en gezond 2008 ter wensen. Tot in het
nieuwe jaar. 
Op de voorzijde: detail van een CSP-plant
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BEREN
Zult u zeggen: “prima, wat wil je nog meer, dankjewel minister Verhoeven, graag volgend jaar een schepje meer subsidie”. maar zo
eenvoudig ligt dat niet.
In de eerste plaats zet de regeling de ontwikkeling van zonnestroom helemaal klem. Persoon A kan panelen bijplaatsen en kan
over de stroom die door die panelen wordt opgewekt subsidie krijgen. Hij krijgt niets voor de zonnestroom van zijn reeds bestaande
systeem. Maar hij loopt tegen de 3000 kWh teruglevergrens aan,
want voor die grens wordt de stroom van beide systemen opgeteld! Komt hij boven de 3000 kWh per jaar terugeleverd, dan is hij
al zijn subsidie kwijt. Persoon A snijdt zich financieel vet in zijn vinger als hij bijplaatst. Hij zal dus wel uitkijken om dat te doen.
Als persoon B panelen bij wil plaatsen (hij heeft al 2.500 Wp), krijgt
hij alleen subsidie voor 1000 wattpiek. Die moet apart bemeterd
worden, dus strikt genomen moet nog een extra teruglevermeter
naast de bestaande teruglevermeter worden gezet plus een extra
groep plus de kabels. En de netbeheerder fietst daar overheen met
zijn monopolisten-tarieven. Ook persoon B snijdt zich financieel vet
in zijn vinger als hij bijplaatst.
Kortom, de hele regeling lijkt bedacht om zonnestroom voor particulieren volledig klem te zetten. Dat is niet goed voor het klimaat,
het maakt het een stuk moeilijker om energieneutrale huizen te
bouwen, en het maakt het helemaal onmogelijk om energiepluswoningen te introduceren. Het is de vraag of een installateur er een
boterham mee kan verdienen, laat staan uitbreiden.
DUITSE REGELING GEVRAAGD
Hoe komen we van deze wurgsubsidieregeling af en komt er een
betere voor in de plaats (lees: een op de Duitse Erneuerbaren
Energien Gesetz gestoelde regeling)? Werk aan de winkel voor de
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ZPV, en die moet meteen ook de volledig willekeurige en oneerlijke,
kortom bezopen 3000 kWh teruglever-salderingsgrens aanpakken.
MKB BAALT
Het midden- en kleinbedrijf ziet de bui al hangen. In 2008 is er
veel te weinig subsidie en de vraag is groot. Installateurs worden
nu al overstelpt met aanvragen voor offertes waarvan ze weten
dat een groot deel nooit terug zal komen in de vorm van bestellingen. Na 1 april hebben ze werk voor 10 MWp aan zonnestroom en
dan is de koek weer op voor het jaar. Volgend jaar pas zal het iets
beter zijn. Volgens de minister heet dat ‘lerend implementeren’.
Flauwekul, want zonnestroomsystemen bestaan al 10 jaar. Een installateur zou wensen dat de minister ‘lerend implementeert’.
WINNAARS EN VERLIEZERS
De consument krijgt naar onze mening een schijnvertoning. In eerste instantie wint hij, maar op termijn is hij de loser. De enigen die
bij deze wurgregeling garen spinnen zijn de grote elektriciteitsleveranciers, want de klant blijft met deze regeling prettig afhankelijk.
En de grote winnaar is uiteraard de netbeheerder want die krijgt
gratis een vette kluif aan consumenten die zich niet kunnen verweren en die de netbeheerder dus tot het laatste druppeltje kan uitmelken. 

2007: een winderig jaartje

In 2007 ging de trend van almaar afnemende jaaropbrengsten van
windturbines (hopelijk) om. De afgelopen jaren is het windaanbod
namelijk steeds verder verschraald. In 2007 kwam het windaanbod, zoals dat zo mooi heet, uit op ongeveer 105% van een 'normaal' jaar. Dat 'normale' jaar is het gemiddelde jaar zoals dat sinds
1988 wordt berekend. Niet alle maanden woei het boven verwachting. In februari was het erg rustig, en ook april, juni en oktober
deden het kampjes aan.
Jaap Langenbach, de opperwindboer van ons land, zei op zijn website, Windservice Holland (http://home.planet.nl/~windsh/) “het
begint er steeds sterker op te lijken dat er een eind komt aan de
dalende trend in het windaanbod sinds 1988".
WSH houdt de statistieken bij op basis van meldingen van windturbine-exploitanten. De aangesloten molenaars vertegenwoordigen
volgens WSH zo'n 20% van het totale opgestelde vermogen in Nederland.
bron: Energeia

(FW)

Windaanbod 1988-2007 met trendlijn (gemiddelde 1996-2005=100%)

Bron: WSH.
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Auto van de toekomst: biobrandstof, brandstofcel of accu’s ?

Zo langzamerhand worden de contouren zichtbaar van een verwoede strijd om de zich verplaatsende consument. Fossiele brandstoffen verstokende auto’s wonnen het met afstand van alle
andere private vervoersmiddelen (voor de duidelijkheid: dit stukje
gaat niet over de voor- en nadelen van openbaar vervoer, fiets,
boot of benenwagen, maar over de auto). Dat de verbrandingsmotor (‘explosiemotor’), eigenlijk een 19e eeuwse uitvinding het zo
lang heeft uitgehouden is op zich al een wonder. Het einde is in
zicht, en wel omdat de aardolie over afzienbare tijd onbetaalbaar
wordt en daarmee benzine out of reach, de brandstofefficiency bedroevend is, en omdat er te veel CO2 uit de uitlaat komt. Het moet
gewoon anders. Auto’s met hybride aandrijving zijn een tijdelijk verschijnsel, want er zitten liefst twee aandrijfsystemen in! Biobrandstoffen waren even hype, maar biomotoren blijven gebaseerd op
het verschrikkelijk inefficiënte 19e eeuwse verbrandingsprincipe. Er
zijn gewoon te veel auto’s op deze planeet om ze allemaal te laten
lopen op biobrandstof.
WATERSTOF
Tot in het begin van deze eeuw werd waterstof voorgesteld als dé
oplossing. Leve het komende waterstoftijdperk. Het spul zou met
goedkope kernenergie worden gemaakt, in flessen of tanks gestopt en in brandstofcellen in auto’s geruisloos en schoon worden
omgezet in elektriciteit voor de tractie. Leuk voor de kernlobby,
leuk voor de energiemaatschappijen en de autofabrikanten, leuk
voor ministers van financiën, maar intussen alweer achterhaald.
Kernenergie is oneconomisch en zal, indien toegepast, vooral duur
worden. Waterstof dus ook, en bovendien krijgt elke waterstofauto
een lompe en trage brandstofcel mee. Waterstofrijden lijkt dan
meer op sleuren en zeulen. En dat alles nog afgezien van de kostbare waterstofinfrastructuur die moet worden opgebouwd. Het ge-
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vaar is levensgroot dat alle investeringen down the drain gaan indien iemand op de proppen komt met een goedkoper en efficiënter
alternatief.
100% ELEKTRISCH
Dat alternatief lijkt er aan te komen in de vorm van 100% elektrische auto’s. Met name in Israel worden initiatieven genomen. Misschien is een van de redenen dat men daar alle fossiele
brandstoffen moet invoeren en dat men zonneschijn in overvloed
heeft. “Wat heb je nodig?”, redeneert men in Israel, “elektriciteit
en opslag”. Beide zijn er al: elektriciteit uit PV- of CSP-centrales,
opslag in lithium-ion accu’s, dezelfde die laptop computers en mobiele telefoontjes aandrijven. Een snelle, goed uitziende elektrische auto die er mee rijdt is beschikbaar: de Tesla Roadster.
Hoogspanningsleidingen zijn er ook al, dus heb je alleen maar
laadpunten nodig. Het idee van de Israelische regering is om in anderhalf jaar tijd een half miljoen oplaadpunten voor autoaccu’s
over het hele land te verspreiden. Nu moet u niet denken dat u bij
elk oplaadpunt een paar uur moet gaan zitten duimendraaien tot
de accu’s van uw auto vol zijn. Het systeem werkt met een verwisselbare battery pack. De auto rijdt op een soort brug, het pakket
accu’s wordt verwisseld (oude eruit, nieuwe erin, net zoals bij een
laptop), afrekenen en wegwezen. Voor een battery pack betaalt de
auto-eigenaar statiegeld, een systeem bekend van de gastankjes
van het merk Camping Gaz.
In januari 2008 heeft de Israëlische regering alvast een belastingvoordeel gekoppeld aan het gebruik van elektrische auto's. Die zijn
nog steeds niet populair door hun beperkte actieradius en dure
batterijen, maar dat moet juist veranderen.
>4

Harde Zeeuwse koppen

Volgens de heer Hannewijk uit Kamperland hebben spaarlampen
geen enkel voordeel.
In de Provinciale Zeeuwse Krant stond op 14 januari 2008 een ingezonden brief van deze Noord-Bevelander. Het ging over spaarlampen. Nu kunnen we Noord-Beveland toch wel agrarisch
platteland noemen, dus de redactie van Power to the People heeft
het betoog opgevat als een stukje boerenslimheid. Geniet u mee:
"Het is een simpel feit dat 100 Watt licht ook 100 Watt warmte opwekt. De montage van spaarlampen betekent dat u minder stroom
en meer gas verbruikt. Het saldo van deze exercitie is 0 voor de
portemonnee en 0 voor het milieu. Winst is dus alleen te halen in
onverwarmde ruimten en dus na het stookseizoen" Aldus de bijzondere logica van de heer Hannewijk.

Hoe logisch is het betoog? Als de heer Hannewijk consequent is
zet hij onmiddellijk de CV ketel uit om te profiteren van een huis
warmgestookt met gloeilampen. Immers, het maakt volgens hem
toch niks uit voor zijn portemonnee. Zou de energiemaatschappij
er net zo over denken? De ZPV-redactie denkt dat de arme meneer
Hannewijk een forse elektriciteitsrekening gepresenteerd zal krijgen. Voor de plaatselijke energieboer maakt het namelijk wel uit.
Waar zit de fout in meneer Hannewijk's redenering? Of is de redactie van de ZPV soms boerenslim? 
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RENAULT EN NISSAN
De onderneming die het project uitvoert, Project Better Life (PBL)
heeft onder meer de autobedrijven Renault en Nissan benaderd om
een elektrische auto te maken die meer dan 150 kilometer kan rijden zonder een oplaadpunt aan te doen. Vanaf 2011 zou die auto
op grote schaal kunnen worden gemaakt en verkocht. De grootschaligheid drukt de kosten van het gebruik. Indien alle twee miljoen auto's in het land door elektrische worden vervangen, dan
zou dat volgens PBL 2000 megawatt elektriciteit per jaar vergen.
Dat kan worden gegenereerd na een investering van vier miljard
euro in zonnepanelen. De Israëlische regering heeft er alle vertrouwen in: „Olie is de grootste vervuiler en de grootste financier
van terreur. Olieproducerende landen maken democratie belachelijk. Maar de zon is permanent, democratisch, en vriendelijk voor
het milieu”, aldus de Israëlische president, Shimon Peres. Met
meer gebruik van vooral zonne-energie heeft Israël over een tien
jaar helemaal geen olie meer nodig, verwacht Peres. 

kort nieuws

30% Japanse huizen in 2030 Japan uitgerust met PV

Op 1 januari van dit jaar publiceerde de Japan Times een bericht
dat de Japanse regering het plan had opgevat om klimaatverandering tegen te gaan door nieuw beleid te ontwikkelen waarmee in
2030 bij 30% van alle huishoudens zonnepanelen zullen zijn geplaatst. Op dit moment staan er bij 400.000 huishoudens zonnepanelen die volgens Japan Times bij elkaar 1,3 GWp vermogen
zouden hebben. Dat moet dertig keer zoveel worden, aldus een regeringswoordvoerder.

Voortgang duurzame energieopwekking in Duitsland

Volgens cijfers gepubliceerd door de Duitse Vereniging voor Duurzame Energie (BEE) werd in 2007 bij onze oosterburen meer dan
14% van alle elektriciteit duurzaam opgewekt. In 2006 was dat
12%. Als u het hele energiepakket bekijkt, dus inclusief verwarmin
en transport, werd 9% van alle primaire energie in Duitsland opgewekt uit stromingsbronnen (wind, zon, biomassa en zonnewarmte).
Bij elkaar scheelde de duurzame opwekking 115 miljoen ton CO2,
ongeveer evenveel als een stad als Keulen (1 miljoen inwoners)
uitstoot. 

Offshore Windpark Q7 levert eerste stroom

Ambitieuze doelen (net als die van onze eigen regering) maar wat
zijn de concrete voorstellen? In juli 2008 zal het programma worden gepubliceerd op de bijeenkomst van de G8 in Hokkaido. Het
plan komt neer op het ontwikkelen van nieuwe, ultragoedkope zonnepanelen die zullen worden verkocht in setjes van 3,7 kWp. De
prijs van zonnestroom, op dit moment geschat op 46 yen per kWh
(29 eurocent), zou moeten dalen tot 7 yen (4,4 eurocent) per
kWh, ofwel de kostprijs van kolenstroom. 

Sinds eind december 2007 levert het Offshore Windpark Q7 in de
Noordzee bij IJmuiden haar eerste stroom aan het elektriciteitsnetwerk. De eerste duurzame elektriciteit van Q7 komt zo bij de Nederlandse energiegebruikers terecht. Bij een volledige productie
van 435.000.000 KWh per jaar levert het park voldoende stroom
voor zo’n 125.000 Nederlandse huishoudens. Zodoende wordt de
uitstoot van 225.000 ton CO2 bespaard. Komend voorjaar worden
de laatste turbines opgeleverd en aan het net gekoppeld. 
Bron: ENECO Energie 21-12-2007

Chevy Volt E-Flex Electric Hybrid Concept Car

kijk ook op de volgende website: www.mistergreen.nl/nieuws.php
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Vermeend: zonne-energie sleutelrol

(Novum) - Wind- en zonne-energie kunnen in 2050 meer dan de
helft van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening verzorgen. Dan
moet Nederland nu wel investeren in zonnepanelen, schreef oudminister Willem Vermeend in een opiniestuk in de Volkskrant.
Het kabinet zet sterk in op energiebesparing door burgers en bedrijven, stelt de PvdA'er. Hij vindt dat de maatregelen die het kabinet voorstelt weinig effect sorteren. Zo zou de internationale
concurrentiepositie worden geschaad. Bovendien leidt de ondergrondse opslag van CO2 volgens hem niet tot een vermindering
van het gebruik van fossiele brandstoffen. Vermeend vraagt zich af
waarom het kabinet niet meer de nadruk legt op de inzet van
'echte' duurzame energie als zonnestroom en windkracht. Dit zou
komen door 'verkeerde' berekeningen. Het kabinet zou vinden dat
de voordelen van zonnecellen niet opwegen tegen de kosten. Maar
het houdt geen rekening met de verwachte technologische ontwikkelingen en de toekomstige prijsontwikkeling, vindt de oud-bewindsman.
LAND VAN ZONNESTROOM
Nederland moet een land van zonnestroom worden, stelt Vermeend. In 2030 moeten in heel Nederland tientallen zonnestroomcentrales staan die aan het elektriciteitsnet zijn gekoppeld. Verder
moeten in 2009 alle nieuwe gebouwen en woningen zijn voorzien
van geïntegreerde systemen voor zonnestroom. Zo kan Nederland
volgens Vermeend de 'winnaar' worden van de wereldwijde competitie rond klimaat en duurzaamheid.
Om de plannen uit te voeren, moet de staat in zijn ogen een commercieel energiebedrijf oprichten dat tegen marktconforme voorwaarden wind- en zonnestroom levert. Dit zou beter werken dan
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het instellen van politieke werkgroepen en commissies, wat alleen
zou leiden tot 'verwijzing naar de ijskast'. Olieproblemen op korte
termijn?
OLIEPRIJZEN UP EN DOWN
Automobilisten klagen steen en been over stijgende benzineprijzen.
Aan de andere kant lees je steeds in de krant dat optimistische experts verwachten dat de olieprijs binnenkort instort. Maar is deze
verwachting van de experts reeel? De praktijk is immers stijgende
olieprijzen. Hoe kan dat paradoxale gedrag? Dat vroegen experts
zich af op het forum The Oil Drum (http://www.theoildrum.com/).
Een van de experts kwam met de volgende opmerkelijke redenering:
1. In bijna alle olieproducerende landen ter wereld piekt de olieproductie of heeft de olieproductie al gepiekt. De productie van
Noordzeeolie bijvoorbeeld piekte in het jaar 2000 en is sinds
dien met 5% per jaar afgenomen.
2. Landen die olie produceren kampen met een sterk stijgende
binnenlandse vraag.
3. Deze landen hebben de neiging eerst de eigen markt te
bedienen, en dan pas het overschot te exporteren.
4. In heel veel landen is de staat eigenaar van de nationale
oliemaatschappij en probeert men de internationale oliecon
cerns er uit te drukken. Voorbeeld: Rusland, Venezuela.
4. De export van olieproducerende landen komt onder dubbele
druk te staan: afnemende productie, toenemend binnenlands
gebruik
5. Landen als China en India proberen overal ter wereld hun
import veilig te stellen.
6. Slimme olieproducerende landen zoals Rusland stellen hun
eigen olietoekomst veilig.
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Terugleverrregeling voor zonnestroom in Australie

In februari is in de deelstaat South Australia een terugleveringsregeling voor zonnestroom vastgesteld. De hoofdstad van South
Australia is Adelaide, de stad waar om de twee jaar de zonne-auto's in de World Solar Challenge race finishen. In Adelaide staat ook
de firma die de Solar Cube produceert, een zonvolgsysteem met
Fresnellenzen die zonlicht concentreren op hoogwaardige concentrator-zonnecellen.
De terugleveringsregeling is een salderingsregeling waarbij alleen
aan het net teruggeleverde kilowattuurtjes worden vergoed. Alle
zonnestroom die in het eigen huishouden wordt gebruikt (bijvoorbeeld door de airconditioning) wordt niet vergoed. Er hoeft dus in
het huis maar één elektriciteitsmeter te zijn die twee richtingen
meet. Deze regeling is anders dan de Duitse regeling waar alle met
zonnepanelen opgewekte stroom wordt vergoed en waar dus een
aparte meter is voor de zonnepanelen.

boven: panoramic view op de hoofdstad van South Australia, Adelaide
onder: de steigers op Henley Beach, zonsondergang tijdens bosbranden

Het Nederlandse systeem is ook
een opwekvergoeding, maar hoe
dat bemeterd moet worden, daar
is men bij Economische Zaken erg
vaag over. 
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Eind van het liedje is dat de kleine (of arme) spelers het eerst buiten de boot vallen: zij krijgen de klappen als ergens de export van
olie instort. Dat kan plotseling gebeuren met alle gevolgen voor de
wereldeconomie van dien. Regeringen dienen dus verder te kijken
dan hun neus lang is. Versloffen ze het energieplaatje dan kunnen
ze in hun luiheid worden verrast.
In Nederland lijkt de regering naar buiten toe alleen geinteresseerd
in het veilig stellen van de toekomstige gastoevoer. Bij ongewijzigd
beleid is over 20 jaar de nationale aardgasbel leeg (omgezet in
CO2, maar dat is een andere aanleiding voor hoofdpijn bij de bewindslieden). Er worden langetermijn contracten afgesloten met de
Russen, en ook met Algerije zijn contracten voor export naar Nederland van vloeibaar aardgas. Wat olie betreft lijkt onze regering
blind te luisteren naar de bezorgde maar tegelijk sussende woorden van Jeroen van der Veer, de topman van Shell. Ik zou maar oppassen als ik de minister van Economische Zaken was. 
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Aan de auto herkent men de bewindsman/vrouw

Onlangs ontdekten de jongens van de NOS dat acht bewindslieden
van het kabinet-Balkenende in een dienstauto rijden die te vervuilend is en te veel brandstof verbruikt. Het gaat om de zogeheten
Normering Rijkspersonenauto's. Volgens die regels zijn bewindslieden verplicht een dienstauto met een energielabel D of beter te rijden. De meesten hebben overigens de dienstauto van hun
voorganger ‘overgenomen’.

een top 10 van
zuinigste auto’s
kunt u vinden op
hier.nu. Een volledig overzicht
van energielabels op anwb.nl

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV) spant de kroon. Zij rijdt in een Audi A6 met een energielabel
F, wat wijst op een hoger brandstofverbruik en meer CO2-uitstoot
dan een auto met een A-label. Het gaat om een dieseluitvoering,
nota bene zonder roetfilter, bedoeld tegen vervuilende fijnstof. Verburg was niet bereikbaar voor commentaar. Zij verbleef de afgelopen dagen op de landbouwbeurs Grüne Woche in Berlijn.
De NOS achterhaalde de informatie over de dienstauto's van bewindslieden en topambtenaren - in totaal een tiental voor elk departement - via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur
(WOB). Acht van hen maken gebruik van een ‘slurpauto', onder wie
de bewindslieden van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zo
rijdt vicepremier en minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet in
een Chrysler, afkomstig van de vorige staatssecretaris Clémence
Ross. Rouvoet is bezig een andere wagen ‘uit te zoeken’. De
Chrysler staat niet op de lijst van keuzemogelijkheden die minister
van Milieu Jacqueline Cramer hanteert. Cramer zelf rijdt, met al
haar topambtenaren, in een Mercedes E200 op aardgas, van het
‘schoonste’ energielabel A. De andere vicepremier, minister van Financiën Wouter Bos, rijdt in een Volvo S80, met een B-label, die
nog door zijn VVD-voorganger Gerrit Zalm is aangeschaft.

Premier Jan Peter Balkenende beschikt over een BMW7, normaliter
met een te hoog E-label. Maar het gaat noodzakelijkerwijs om een
bepantserde wagen die om die reden geen energielabel heeft.
Twee ministers rijden in een vervuilende auto, maar om medische
redenen is ook dat toegestaan. Bij minister van Buitenlandse
Zaken Maxime Verhagen spelen zijn rugklachten een rol. Collega
Camiel Eurlings (Verkeer) rijdt een verlengde Audi A8. De 34-jarige
bewindsman die 1,92 meter lang is, vertelt dat hij alleen onderuit
gezakt terecht kon in de Audi A6 van zijn voorgangster Karla Peijs.
Na consultatie van een arts mocht hij omzien naar een ruimere
bron: Volkskrant
wagen.
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Europa wil minimaal 14% duurzame energie in ons land in 2020
De Europese Commissie heeft Nederland voor 2020 een minimumpercentage duurzame energie van 14% opgelegd, aldus de voorstellen die Eurocommissaris Andris Piebalgs op 23 januari heeft
gepresenteerd.
In deze voorstellen geeft de Europese Commissie onder andere invulling aan de ambitieuze klimaatplannen die Brussel eerder aankondigde, waaronder een percentage van 20% duurzame energie
in 2020. Elk land heeft zijn eigen doelstelling opgelegd gekregen,
die het gemiddelde Europese percentage op 20% in 2020 moet
brengen. Dat percentage is gebaseerd op de hoeveelheid duurzame energie die nu al wordt opgewekt. Rijke landen moeten meer
doen dan arme lidstaten.
Europabreed wordt nu 8,5% van de energie duurzaam opgewekt.
Tot 2020 is er dus een stijging van 11,5 procentpunt nodig. De
helft daarvan wordt sowieso aan alle lidstaten opgelegd: 5,75 procentpunt dus. De rest van de stijging wordt voor een groter deel
verwacht van rijke lidstaten, om de groei van de nieuwe EU-leden
uit Oost-Europa niet te zeer te belemmeren.
Nederland, dat volgens de EU op dit moment nog maar op 2,4%
duurzame energie zit, moet naar 14% in 2020. Daar zal de regering in Den Haag geen seconde van wakker liggen, want de doelen
die het kabinet zichzelf heeft gesteld zijn ambitieuzer: 20% in
2020.
Andere lidstaten zijn minder te spreken over het percentage dat ze
opgelegd krijgen. Landen die voorop lopen op het gebied van
duurzame energie voelen het als een straf dat ze nóg verder moeten groeien op dat gebied, terwijl ze nu al boven de 20% zitten.
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Een voorbeeld is Zweden (nu al 40%), dat volgens de Duitse zakenkrant in 2020 50% van zijn energie duurzaam zou moeten produceren.
De Franse president Nicolas Sarkozy zou een boze brief naar
Brussel hebben gestuurd om te klagen over het Franse 2020-doel
van 23%. Ook de Belgische regering maakt zich zorgen over, in
haar ogen, te strenge doelen. België zou een percentage van
12,1% opgelegd krijgen, terwijl het land volgens de regering Verhofstadt erg weinig potentieel heeft om duurzame energie op te
wekken.
Daar heeft de Europese Commissie echter iets op bedacht. Landen
zoals België, en ook Luxemburg (dat momenteel op 0,7% duurzaam zit), die niet of nauwelijks in eigen land duurzame energieopties hebben, kunnen projecten in andere landen financieren en
die bij hún duurzame percentage tellen. Luxemburg zou dus bijvoorbeeld een offshore windpark in de Nederlandse Noordzee kunnen 'kopen'. Hoe dat precies in zijn werk gaat is nog niet duidelijk,
maar waarschijnlijk zet Piebalgs in op een Europees systeem met
certificaten voor duurzaam opgewekte elektriciteit. 
bron: Energeia Energienieuws
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Vervanging OK4’s deelnemers Solaris project

In samenwerking met ODE streeft de ZPV naar gelijke behandeling
voor alle bezitters van zonnepanelen met OK4E omvormers. Vice
voorzitter Jadranka Cace van ODE heeft de kastanjes uit het vuur
gesleept. Hulde voor Jadranka. Het resultaat staat in de Zonneflitsen (nieuwsbrief van/voor leden van de sectie 'zon van ODE)'. Hier
volgt het stukje:
Bijna een jaar na het eerste contact tussen ODE en het bouwbedrijf
Heijmans, de juridische opvolger van Stork Infratechniek BV is het
zover: Heijmans heeft een website geopend waar mensen een vervangingspakket voor hun defecte OK4 omvormers kunnen aanvragen. De maatregel is bedoeld voor de deelnemers van het Solaris
project die in 1999 of 2000 een doe-het-zelf zonnestroom pakket
via Stork hebben aangeschaft. Een beschrijving van de mogelijke
opties en de bijbehorende kosten is te vinden op: http://www.omvormerssolaris.nl/. Aanmeldingen gaan via solaris@heijmans.nl.
Mensen die gebruik gaan maken van de aanbieding van Heijmans,
maar niet is staat zijn de omvormer vervanging zelf ter hand te
nemen kunnen hier een offerte voor aanvragen bij een gecertificeerde installateur. ODE is nu aan het inventariseren welke installateurs hiervoor in aanmerking komen. De contactdata van deze
installateurs zullen begin maart via de website van ODE bekend
worden gemaakt:

www.duurzameenergie.org/sunpower-probleem-en-oplossing.html
Blijven klanten van de Vereniging Zonnestroom / firma Stroomwerk
over. Zij zitten nog steeds met de OK4E-brokken. Ook daar wordt
nog steeds achter de schermen hard aan gewerkt. 
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Daken vol met zonnepanelen? Een analyse van de SDE regeling door Peter Segaar
Capperdecapperdecap. De SDE regeling zit vol met angels, klemmen en beperkingen..

EERSTE CAP: de 3000 Wp bovengrens. Wie de door de ECN gewenste 4,2 kWp installeert krijgt direct de deur keihard in zijn gezicht geslagen….
TWEEDE CAP: een "cap aan de onderzijde van de markt". Ale instapsystemen voor de beginners worden tot en met 0,6 kWp niet
toegelaten tot de SDE (ook dat is alweer een manoeuvre van EZ
geweest, in de ECN rapporten stond nog nul als minimum genoemd...). Volstrekt onacceptabel. Die mensen hebben we keihard
nodig, die "mogen" alleen salderen, en er is geen enkele garantie
dat dat goed gaat. Bijv. Oxxio: ze salderen niet (ze weigeren het).
Ondanks E-Wet art. 31-c. Of je zal maar in Eneco netbeheergebied
wonen, daar wisselen ze zonder dat je het beseft, gewoon je prima
salderende Ferrarismeter om voor een digitale meter zonder teruglevertelwerk en "mag" je vervolgens dokken voor een tweede
metervervanging "op verzoek"..... Zo'n setje van 600 Wp kost voor
de beginners nog steeds ongesubsidieerd een Euro of 3.000. Zonder montage. Dat is nog steeds een grote drempel voor veel mensen. En dus beginnen ze d'r niet aan, want iedereen zit te
"wachten op subsidie"...
DERDE CAP: elke beschikking moet apart bemeterd worden. Wil je
een 8 kWp installatie aanschaffen (waarom niet? dat is peanuts in
Duitsland en "mag" onder de bestaande stimulerende regelgeving
in solar-rising Vlaanderen), zou je onder de huidige voorwaarden
in 2008 slechts 3 kWp mogen aanmelden (apart bemeteren), in
2009 volgende 3 kWp (apart bemeteren) en in 2010 pas de laatste 2 kWp (weer apart bemeteren). Dat is WAANZIN. Als het al zou
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kunnen. Netbeheerders/meetgemachtigden wrijven al in hun handjes: KASSA! De klant? Mag u zelf invullen, en dan heb ik het vooralsnog niet over de nachtmerrie verwekkende spaghetti in de
meterkast...
VIERDE CAP: voortvloeiend uit die bezopen aparte bemetering/beschikking: je moet je "grootse installatie" dus gaan opsplitsen. Dat
betekent dat je niet 1 (middelgrote) maar 2 (of meer) stringomvormers moet gaan inzetten, elk slechts 3 kWp bedienend. WAANZIN.
Systeem rendement dondert omlaag (????innovatie????), peperdure inverter investeringen. Dag, "terugverdientijd"....

deze cap al zal alle "politiek gewenste" innovatie in de kiem smoren. OOK als die "cap" opgetrokken zou worden naar een nog
steeds de innovatie in de weg zittende 5.000 kWh invoeding/jaar.
Die schandalige de markt verstikkende cap moet uit de wet gesloopt worden!

VIJFDE CAP: genormeerde opbrenst per jaar is gemaximeerd op
850 kWh/kWp.jaar. Volkomen onacceptabel (we zijn geen windboeren met gigainstallaties en navenante inkomsten!). Ik wek met antieke 108 Wp Shell paneeltjes 7 km. van de kust van Leiden onder
bepaald niet optimale condities (25 meter DC bekabeling, niet de
"beste" omvormers) al jaren gemiddeld (!) 947 kWh/kWp.jaar op.
Dat worden drama's voor iedereen in de zonrijke kuststrook, waar
makkelijk 900 en waarschijnlijk veel meer uit de nieuwe installaties
(betere modules, omvormers) geperst zal gaan worden. Mag je
straks na 13 jaartjes vervroegd uit de SDE regeling getrapt worden als je in de kuststrook woont, of wordt het nog erger?

ZEVENDE CAP: basisbedrag staat vast (voor intekenaars voor dit
jaar, volgend jaar weer ander bedrag), maar correctiebedrag wordt
jaarlijks vastgesteld (en nog zo wat mysterieuze correctiemogelijkheden). Er is geen enkele garantie dat voor de "salderingscomponent" van het inmiddels duidelijk geworden 33 (SDE) + plm. 22
eurocent (kleinverbruikerstarief salderen) volledig "gecompenseerd" zal gaan worden omdat de elektramarkt "vrij" is en je zowel
onder als boven dat correctiebedrag terecht zult kunnen komen
met je eigen kleinverbruikerstarief. En dat laatste, DAT is wat je saldeert. En NIET die mysterieuze, op "gemiddelde elektra marktprijs"
gebaseerde correctiepost. Als gemiddelde marktprijs voor elektra
hoog is, wordt de uiteindelijke subsidie/kWh lager. Als je bijvoorbeeld een (vaste termijn!) contract bij de NEM hebt (ik hoop het
niet voor je), heb je veel lager elektratarief wat gesaldeerd "moet"
worden, dus de "marktwaarde" van je opgewekte stroom wordt
daardoor minder voor de salderingscomponent. Dus "vrije" markt
kan onverwachte gevolgen hebben voor het financiële resultaat.

ZESDE CAP: zoals reeds door Floris Wouterlood aangegeven, de
beruchte 3.000 kWh netinvoeding/jaar. Daarboven ben je, als je die
afgrijselijke NMa Beleidsregel goed leest (!) alle miezerige inkomsten die je van de NMa bij je leverancier "mag" incasseren direct
weer kwijt aan variabele transportkosten aan je netbeheerder. Boxtel ("In Goede Aarde") als berucht voorbeeld (stekker er uit bij
3.000 kWh...), bij mijn weten nog steeds niet opgelost en alleen

Een van de allerergste gevolgen van deze impliciete en structureel
ingebouwde onzekerheid is, dat niemand van de investeerders zekerheid op de terugverdientijd wordt geboden. Die sowieso met al
die andere "caps" extreem fragenswürdig is, en vooral met deze
onzekerheid tot compleet mistige materie maakt. Ergo: blijvende investeerdersonzekerheid. De dood in de pot voor het aantrekken
van "een" markt.
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ACHTSTE CAP: het gifaddertje "basiselektriciteitsprijs" van (voor
2008) 20,5 eurocent/kWh. Stel dat de "marktwerking" bij elektra
echt door gaat zetten, en tot lagere marktprijzen zal leiden: dan
zal er niet minder dan 20,5 euricent van het "basisbedrag" afgetrokken worden en is de Staat blij, maar u niet. Ik betaal nu bij
Greenchoice 20,9 Eurocent/kWh, all-in. We zitten er al heel dicht
bij, en NUON heeft 6 % van de elektraprijs (levering) af gedaan
begin dit jaar (is deels gecompenseerd door hogere energiebelasting, maar kan wel degelijk "anders" gaan uitpakken bij de volgende tarieven...).
NEGENDE CAP: niet echt een "cap", maar totaal verzwegen in alle
documenten en belangrijk om hier als restrictie te noemen. Mogelijk benodigde omvormer vervanging binnen de 15 jaar subsidieperiode zie ik nergens terugkomen. De relevante vraag is: houdt de
aangeschafte omvormer het wel zo lang uit? (Net een rampverhaal
over een slecht merk in Duitsland gelezen in Photon, met drama's
tot gevolg...). Terugverdientijd voor het hele systeem blijft dus extreem vaag, onbewezen verhaal en alle geronk daarover dient subiet de kop in gedrukt te worden om te voorkomen dat straks een
te verwachten maatschappelijke outcry na vaststelling van "compleet onhaalbaar" in de pers terechtkomt...
TIENDE CAP: marktcap van 10 MWp voor 2008. Stel, je gaat "optimistisch" uit van 1 kWp per woning (dat kunnen sommige mensen
nu ook al makkelijk betalen, en dan verdien je nog een beetje terug
met "op zijn Hollands salderen", daar heb je die hele SDE regeling
helemaal niet voor nodig). Dat zijn slechts 10.000 systeempjes. Als
er veel mensen gaan instappen met de max. 3 kWp, blijft er niet
veel over voor de rest. We zijn 4 en een half jaar kwijtgeraakt met
nulgroei. Moet allemaal nog ingehaald gaan worden. Gaan we nooit
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redden. Meer marktcaps, zie aanbiedingsbrief EZ: 70 of 80???
MWp tm. 2011. Duitsland plaatste er in 2007 1.100 MWp bij. Delen
door vijf (bevolking) zou voor NL op grofweg 200 MWp per jaar
neer moeten komen. Zogenaamde "ambitie" EZ (als die met al die
"caps" en gifadders al gehaald gaat worden): factor tien maal zo
laag. Bovendien: het "huidig opgesteld vermogen" in tabel op p. 6
van de EZ aanbiedingsbrief is misleidend. Daar staat 52 MW(p)
voor 2008. Volgens CBS rapport 2006 was in dat jaar 46,9 MWp
netgekoppeld. Er is beslist in 2007 geen 5,1 MWp bijgeplaatst! Mogelijk hebben ze "autonome" systemen meegerekend (dat was in
2000 al 4,1 MWp, in 2006 5,0 MWp) om de uitgangssituatie lekker
te kunnen opkrikken, maar die zijn voor de "bedoelde (= netgekoppelde) markt" helemaal niet van toepassing. Zoveelste vraagteken, dus.
ELFDE CAP: rijksbegroting. De allergrootste, en dat is de reden
waarom al die overige caps zijn ingebouwd. Men is in Den Haag als
de dood voor een "open einde" regeling, dus wordt de "markt"
dichtgenaaid met max. 46 miljoen voor de eerste 10 MWp te besteden. Er zal geen cent meer uitgekeerd gaan worden. Met desastreuze gevolgen. We moeten naar het Duitse systeem: Umlage
afromen van kWh prijs bij alle verbruikers ex. energieintensieve industrie [van mij mogen ze ook meebetalen, waarschijnlijk politiek
onhaalbaar, maar we leven nu eenmaal in crisistijd, dus hoppa] en
daar alle feed-in van alle hyperduurzame elektra van betalen.
Bewezen succes sinds het jaar des Heeren 2000. 
Ik ben vast wel wat vergeten (de regelingen zitten bomvol gifaddertjes), maar dit lijkt me wel even genoeg.
zie verder uitgebreide analyses en commentaar op www.polderpv.nl

Minister kan eindeloos gaan knippen

Op 16 januari 2008 opende Minister Cramer VROM/Milieu de zonnecentrale op de Parkschool in Utrecht. Op zich een heel sympathiek gebaar, fotogeniek met zingende kindertjes en zo, en een
goede persuitstraling. Kijk eens hoe duurzaam we zijn! Maar waar
ging het precies om? De krant juichte "liefst 24 m2 op het dak van
de basisschool". In Nederland is een school met een paar zonnepaneeltjes dus zo bijzonder dat een minister er zich per dikke
dienstauto heen spoedt.
24 mooie zonnepanelen, dat is ongeveer 3 kWp, precies wat je in
de SDE op je dak mag leggen. Het vermogen van een standaard
Duits, Japans of Amerikaans zonnestroomsysteem voor woonhuizen. Als de minister de komende 10 jaar iedere dag feestelijk zo'n
systeem opent, hebben we bij elkaar 10 MWp gerealiseerd. Om
20% duurzaam opgewekte elektriciteit in 2020 te hebben, is het
niet voldoende om minstens 10 jaar lang elke dag 10 scholen of
huizen te bekleden met zonnepanelen. Het moet nog veel meer
zijn! Gaat u maar na: 10 x 365 x 10 x 3 = 109.500 kWp ofwel 109
mWp. Er liggen dan 3 kWp systemen op slechts 36.500 scholen en
woningen. Wil je echt serieus een deuk in de fossiele opwekking
slaan, dan moeten er nog veel meer panelen het dak op: 100 x zoveel ofwel 1000 systemen per dag. Dat is de omvang van de taak
die de minister zich zou moeten stellen. Zo ongelooflijk veel energie verbruiken we in dit land. Doen we het niet, dan lopen we over
10 jaar te soppen in de gestegen zeespiegel en brandt er nog
maar 1 lampje in huis omdat door de olietekorten (peak oil) het
aardgas en daarmee de elektriciteitsprijs naar stratosferische
hoogten zijn gestegen. Hulde, minister voor de eerste van een
lange reeks knipfestijnen. Dat wordt veel lintjes doorknippen. Nu
nog wat sneller. 
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Zonnepanelen zonder soldeer

Onderzoekers van het Europese onderzoeksproject CrystalClear
zijn erin geslaagd om zonnepanelen te maken met een techniek die
geschikt is voor zeer dunne zonnecellen. De zonnecellen worden
niet onderling verbonden door solderen, maar door lijmen met een
geleidende kunststof. Deze techniek maakt de weg vrij voor goedkope zonnepanelen en voor zonnestroom die kan concurreren met
stroom uit het stopcontact. Doel is het 1-euro-per-Wattpiek zonnepaneel.
Het solderen van verbindingen tussen zonnecellen tijdens het fabriceren is een lastig karweitje. Soldeer is rotspul, want het bevat het
zware metaal tin, het is lastig aan te brengen, het hecht moeilijk
aan silicium, en het kan breuk vertonen. Verder is het een tijdrovend proces waarbij veel warmte nodig is. Door het hete, vloeibare
soldeer kan een zonnepaneel tijdens de fabricage worden beschadigd. Waarom zou je dat spul niet door een kunststof vervangen
die goed geleidt, goed hecht, lang meegaat en die met machines
snel, nauwkeurig en volautomatisch op en over de zonnecellen kan
worden gespoten. Dat idee is opgepikt door medewerkers van het
consortium CrystalClear. Het geleidende kunstof-project wordt geleid door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten.
Men heeft in Petten een techniek ontwikkeld waarin een speciaal
ontwikkelde geleidende lijm de soldeer vervangt. Geleidende lijmen
moeten harden om werkzaam te worden, maar dat proces kan bij
veel lagere temperaturen plaatsvinden dan solderen. Het gevolg is
dat er minder spanningen op de verbindingen komen te staan en
dat breuk en uitval tot een minimum beperkt blijven. Bovendien
leent dit proces zich uitstekend voor automatisering en dat is een
belangrijk voordeel bij de zeer grootschalige productie die overal
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wordt voorzien. Het harden van de lijm vindt nu nog plaats voorafgaand aan het inpakken van de cellen, maar er wordt ook hard gewerkt aan een proces waarbij die twee stappen worden
gecombineerd tot “single-shot” paneelfabricage.
TESTRESULTATEN
De kwaliteit van de celverbindingen en de laminaten waarin zonnecellen zijn verpakt, bepalen de levensduur en de betrouwbaarheid
van de zonnepanelen (die vaak worden verkocht met 25 jaar garantie!). Uitgebreide en goed doordachte duurtesten zijn dan ook
gewenst (hoe belangrijk die zijn hebben we gemerkt met de OK4Eomvormers die in de praktijk voortijdig bij bosjes de geest gaven –
redactie). De CrystalClear-onderzoekspartners hebben speciale
apparatuur ontwikkeld om de lijm zeer nauwkeurig te kunnen aanbrengen en te harden. Hiermee zijn testpanelen vervaardigd die
onder laboratoriumomstandigheden worden getest in klimaatkamers en ‘mishandeld’ in mechanische tests. Daarmee is nagegaan
hoe ze zich houden bij hitte en koude, bij vocht, bij storm en andere normale werkomstandigheden. Een aantal exemplaren is buiten opgesteld. Alle testen samen geven aan dat de nieuwe
lijmtechniek zich volledig kan meten met de oude soldeertechniek.
Wie weet zien we over een paar jaar de eerste soldeerloze zonnepanelen op daken verschijnen. 
bon: http://www.ecn.nl/nieuws/item/article/225/1/

Philips patenteert energie-terugleversysteem

Er komen steeds meer externe energiebronnen (windmolens, zonnecellen) van particulieren die hun overtollige energie aan het
elektriciteitsnet leveren en benodigde energie pas van het elektriciteitsnet afnemen wanneer dat nodig is. STW-onderzoeker Haimin
Tao bekeek hoe deze extern opgewekte energie beter kan worden
opgeslagen en overgedragen. Philips heeft patent op een onderdeel van het systeem verkregen. Tao is op 21 januari j.l. gepromoveerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. In een door STW
gefinancierd project bekeek Haimin Tao waaraan een goed regulatiesysteem voor energieoverdracht aan moet voldoen. Omdat de
bronnen en opslagelementen erg verschilden in bijvoorbeeld hun
spanningsniveau, waren verbeteringen van de conventionele omzettertechniek nodig. Er werd met name gezocht naar verliesvrij
schakelen, vermindering van de stroomamplitudes en een hogere
werkingsgraad. De onderzoeker ging aan de slag met gelijkspanningsomzetters om de verschillende stroomsterktes en spanningsniveaus met elkaar te laten overeenkomen.
Om de kwaliteit van de vermogensstromen te borgen, zocht de
onderzoeker de juiste regelaars en opslagsystemen, zodat de door
externe bronnen opgewekte energie (tijdelijk) opgeslagen kon worden in geschikte componenten zoals accu's en supercondensatoren. Uiteindelijk kwam hij uit op een driepoortssysteem dat de
energieoverdracht tussen verschillende bronnen mogelijk maakte.
Omdat de nieuwe driepoortsomzetter de energie in één enkele
stap transformeert is dit kosteneffectiever, flexibeler en zuiniger
dan de conventionele aanpak. Philips, dat in de STW-gebruikerscommissie van het onderzoeksproject participeerde, zag brood in
het systeem. Nadat een experimenteel systeem was getest werd er
patent aangevraagd en verkregen. Philips zal het mogelijk voor
toekomstige producten gebruiken. 
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Koffiedik kijken: Elektriciteitsproductie in 2025 vraag of aanbod gestuurd

Anno 2008 wordt de energieproductie aangepast aan de vraag. Gebeurt dat niet, dan ‘ploft’ het elektriciteitsnetwerk. Regeling van de
elektriciteitsproductie vindt plaats door het bij- of afschakelen van
generatoren in op fossiele brandstoffen gestookte centrales.
Kortom, er wordt gestreefd naar afstemming van aanbod op de
vraag.

Dit zou echter in 2025 wel eens omgekeerd kunnen zijn. Wanneer
we met een moderne ICT–bril naar het energievraagstuk kijken, is
voor 2025 een futuristisch beeld te scheppen dat de elektriciteitswereld in spiegelbeeld toont. Wat is namelijk het geval? Elektrische
apparatuur raakt steeds sterker gedigitaliseerd. Vrijwel alle ‘zware’
elektrische apparaten in huis worden nu al aangestuurd door digitale chips met ingebakken software. De aanwezigheid van deze digitale chips maakt het mogelijk dat elektrische apparaten reageren op
energieaanbod. Dit betekent een omkering van de huidige situatie:
afstemming van vraag op aanbod in plaats van afstemming van
aanbod op vraag!
Een voorbeeld:
Een wasmachine is reeds nu al (althans het model dat wij sinds kort
in huis hebben) voorzien van een microprocessor die stuurt op vervuilingsgraad, hardheid van het water, belading, type kleding, gewenste temperatuur en gewenst startmoment (ivm
nachtstroomtarief).
In 2025 weet de wasmachine bij het aanzetten automatisch dat hij
pas moet starten wanneer hij een seintje krijgt van de slimme elektriciteitsmeter in de meterkast dat een energetisch gunstig moment
is aangebroken. De ingebouwde computer van de slimme elektriciteitsmeter geeft een seintje aan de wasmachine op het moment dat
het aanbod van elektrische energie op het elektriciteitsnet groot is
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en naar verwachting de benodigde tijd groot zal blijven. De slimme
meter baseert zich hierbij op informatie afkomstig van de wasmachine (verloop energievraag) en op meteorologische informatie
(verloop energieaanbod) die via het elektriciteitsnetwerk worden
verzonden.
De wasmachine start dus als het flink waait en er tevens fotovoltaisch gunstige condities heersen. Laat nou net op dit moment ook
de stroom het goedkoopst zijn! De slimme electriciteitsmeter relateert namelijk de electriciteitsafname aan het electriciteitsaanbod.
Dit kan allemaal omdat deze slimme meter afrekent per seconde.
De afstemming van vraag op aanbod heeft als bijkomend voordeel
dat de opslag van energie, die in vrijwel alle vormen een rendement
heeft van maximaal 50%, kan worden geminimaliseerd waardoor
ook elektriciteitsproductiekosten worden geminimaliseerd.

vereniging

Contributie 2008
Beste leden,
De penningmeester heeft begin 2008 van veel, maar
niet van alle leden de contributie van 10 euro voor
2008 gekregen. Hartelijk dank! Had u nog niet voor
2008 betaald, maak dan het bedrag over op Postbank,
rekening 9695222 t.n.v. Zonnestroom Producenten
Vereniging. Correspondentieadres: Thorbeckestraat
33, 2313 HD Leiden
Had u nog niet betaald voor 2007, maak dan 20 euro
over.

Deze werkwijze behoeft een mentaliteitsverandering, want het is op
voorhand niet zeker dat de wasmachine wast op de dag dat hij is
aangezet. Deze gedragsaanpassing zou bewerkstelligd kunnen worden door financieel voordeel of door de slimme elektriciteitsmeter
te voorzien van een blokkeerfunctie voor stroomvreters op bepaalde momenten. 
(JH)
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Het vieste jongetje van de klas, Bron: Reinoud Segers

In januari kwamen we een publicatie tegen waarin de landen van de
EU worden vergeleken op het gebied van duurzame energie. Van
dat bericht ga je als Nederlander met aandacht voor duurzame
energieopwekking niet door het dak. Het aandeel duurzame energie blijkt in ons land een van de laagste te zijn in Europa.
Verbruik van primaire duurzame energie in EU-15, 2006*
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In 2006 was welgeteld 2,7 procent van het totale energieverbruik
in Nederland duurzaam opgewekt. Dat is fors lager dan het EU-15gemiddelde van 6,8 procent. Vooral het gebruik van biomassa en
waterkracht was in Nederland relatief laag. Aan dat laatste kunnen
we in ons vlakke landje niet zoveel doen, maar voor de rest moeten
we ons diep, diep schamen.
SCANDINAVIË EN OOSTENRIJK LOPEN VOOROP
Zweden, Finland en Oostenrijk verbruiken relatief de meeste duurzame energie. In deze landen was in 2006 het aandeel duurzame
energie 20 procent of meer. Ze hebben een hoog verbruik van biomassa en veel waterkracht. Opmerkelijk is dat de Finnen op dit moment een kerncentrale bouwen, maar dat is eigenlijk een politiek
gebeuren. Bovendien vinden wij kernenergie bepaald niet duurzaam en niet zo geweldig CO2 reducerend. In de Benelux en het
Verenigd Koninkrijk was de bijdrage van duurzame energie aan de
energievoorziening daarentegen minder dan 3 procent. Door de
hoge bevolkingsdichtheid is er weinig bos (biomassa) per inwoner.
Ook zijn er weinig bergen met snelstromende rivieren voor waterkracht die kunnen worden benut. Daarentegen kennen het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Vlaanderen relatief veel gebieden
met goed windenergiepotentieel.
EUROPESE HUISHOUDENS GEBRUIKEN VEEL BIOMASSA
Twee derde van de duurzame energie in Europa komt uit biomassa. Bijna de helft daarvan betreft het gebruik van hout door
huishoudens. Vooral op het platteland kan hout vaak heel goed de
competitie aan met fossiele brandstoffen, omdat er veel hout beschikbaar is en een aardgas- of warmtenet daar ontbreekt.
Waterkracht groeit in de EU nog nauwelijks. Dit komt doordat de
plaatsen waar het praktisch is om waterkracht te benutten al in
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gebruik zijn. Windenergie groeit wel snel, maar is nog steeds meer
dan drie keer zo klein als waterkracht.
DUURZAME ENERGIE IN EUROPA GROEIT LANGZAAM
Het verbruik van duurzame energie in Europa is de afgelopen jaren
langzaam gegroeid: van 5,7 procent in 2000 naar 6,8 procent in
2006. Het aandeel duurzame energie is echter nog steeds veel
minder dan de EU-doelstelling van 12 procent voor het jaar 2010.
Deze uit 1997 daterende doelstelling is overigens niet heel hard.
Er zijn geen juridische middelen om lidstaten te dwingen hun bijdrage te leveren.
Op de Europese top in maart 2007 hebben de regeringsleiders de
afspraak gemaakt om te komen tot 20 procent duurzame energie
in 2020. Gezien de beperkte voortgang met de vrijblijvende doelstelling voor 2010 streeft men nu naar bindende afspraken. De
alsmaar stijgende olieprijs, de CO2 problematiek en de toenemende afhankelijkheid van Rusland en het Midden-Oosten voor de
energievoorziening zijn hier mede debet aan. 
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E-mailadressen

Tweede cohort veteranen OK4E-tjes

Het gebeurt [te] vaak dat de nieuwsbrief niet wordt bezorgd.
We krijgen dan boze leden aan de lijn “wáár blijft de PttP?”.
Vaak berust het ongemak op een verouderd e-mail adres.
Wilt u alstublieft als u van e-mail adres verandert dit ook
doorgeven aan de penningmeester van de ZPV? Voor u een
koud kunstje, voor de ZPV scheelt het een heleboel stress en
gezoek.
E-maildres: penningmeester@zonnestroomproducenten.nl

Op de website van de ZPV heeft u kunnen lezen dat we een paar
zonrijke dagen in de kerstperiode hebben benut om een aantal gebruikte OK4E omvormers te testen. Wat wil het geval. Op een donkere stormachtige avond in oktober 2007 werd bij een van de
bestuursleden van de ZPV aangebeld. Bij het opendoen stond er
een rieten mandje op de stoep, gevuld met OK4E omvormertjes.
“Dankjewel!” riep het bestuurslid het donker in, ‘Dank je wel,
goede gever!”. En met deze gebeurtenis had de ZPV de hand
weten te leggen op de tweede partij ‘veteranen’ OK4E-tjes. Ze bestond uit totaal 33 stuks. Bij testen bleek dat er 17 nog goed
waren, de overige reageerden helemaal niet of gaven hele
vreemde testresultaten. De kapotte omvormertjes zijn vervolgens
afgevoerd naar de Milieustraat van de gemeente.
Testen ging als volgt: Een zonnepaneel op het dak leverde 24V
gelijkstroom. Voor dit doel had de firma Solar-ID uit Bodegraven
een 95 Wp zonnepaneel ter beschikking gesteld. Vanwege het seizoen hadden we alleen tussen 12:00 en 14:00 voldoende zonnevermogen (zon moet schijnen!) om te testen. We prikten de te
testen omvormer aan de 24V stroombron en koppelden de 230V
output aan een opbrengstmeter. Het datasignaal van de omvormer
ging via een OK485 interface naar een laptop computer waarop de
bekende OK4E manager software draaide. De opbrengstmeter liet
meteen zien of de omvormer het deed of dat hij stuk was. Bij de
omvormer die het (nog) deden draaiden we de zoekfunctie van de
OK4E manager, noteerden we de resultaten en maakten we meteen
een screenprint voor de documentatie. De meeste nog werkende
OK4E’s zaten qua opbrengst in de 400 kWh groep. De OK4E met
de minste kWh’s had 168 op de teller, de OK4E met de meeste
kWh’s liet er 534 zien. De OK4E’s die goed functioneren hebben ID
nummers in de 30.000-40.000 reeks.
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Overigens was ook in deze productiereeksen de helft van de geteste OK4E’s stuk. Nu het testen is afgelopen hebben we dus 17
nog werkende OK4E’s beschikbaar. Deze zijn bestemd ZPV leden
die PV panelen met kapotte OK4E’s hebben die nooit vervangen
zijn, en die dus met lede ogen de mooie voorjaarszon zien schijnen
op panelen die geen stroom kunnen leveren.
Hebt u belangstelling voor deze OK4E’s en u kunt aantonen dat u
Solarispanelen hebt, of Stroomwerkpanelen, Essentpanelen, of
zelfs Stork- of Lage-Landen-leasepanelen, stuur een e-mail. De veteranen kosten 25 euro per stuk, inclusief verzendkosten. Let op
want op = op. De gelukkige nieuwe baasjes krijgen een testcertificaat met daarop de testresultaten van de OK4E in kwestie, maar
de vereniging kan uiteraard niet garanderen dat de veteraan-OK4E
het kort, lang of voor eeuwig blijft doen. Het zijn en blijven helaas
onbetrouwbare dingen. 
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