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Allereerst wensen bestuur en redactie van de ZPV/PttP u een ge-
zond en voorspoedig 2009 toe!

Het lijkt nog maar kort geleden sinds de laatste algemene leden-
vergadering, maar inmiddels staat toch al weer de ALV voor 2009
voor de deur. Deze gaat plaats vinden bij de Kleine Aarde in Boxtel.

Verderop in deze PttP, de eerste voor 2009, treft u meer informa-
tie over deze ALV aan. Zoals u gemerkt heeft hebben we geen 6
nummers uit kunnen brengen en dit geeft weer wat u in dit artikel
zult lezen. Helaas moeten we constateren dat de vacature van se-
cretaris nog steeds open is. En ook de redactie van PttP heeft
nodig vers bloed nodig. Zo zijn we bijvoorbeeld op zoek naar een
creatief persoon die de vormgeving van PttP gaat overnemen. We
hebben de hulp van onze leden echt hard nodig.

Dus: mail naar secretaris@zonnestroomproducenten.nl om u in te
zetten voor de ZPV.�

opinie van de redactie

Capaciteitstarief – zoals de ZPV er tegenaan kijkt Algemene ledenvergadering 2009

(deel 1 van een serie artikelen)

Het zal u zijn opgevallen dat uw energierekening de afgelopen
jaren is verworden tot een chaos van posten, kosten en heffingen.
De redactie van de PttP denkt met weemoed terug naar vervlogen
tijden dat de energierekening slechts een half A4-tje besloeg. Te-
genwoordig kan dat vele kantjes zijn. Bovendien begrijpt helemaal
niemand meer, zelfs Tweede-Kamerspecialisten niet, hoe zijn ener-
gierekening in elkaar steekt. Dat gaat dus op een keer fout.

BOVENMODAAL
Zoals in januari 2008 toen de netbeheerders op een ongecontro-
leerd moment slim van de situatie profiteerden om stilletjes hier en
daar het vastrecht bovenmodaal te verhogen. Halverwege 2008
moest de minister van Economische Zaken in het openbaar toege-
ven dat de energierekeningen ‘slippertjes’ bevatten die onvermin-
derd in het nadeel van de afnemers bleken te zijn geweest. Het
ging om wat slordige honderden miljoentjes maar ach, wie let daar
op? Dat moest dus duidelijk anders. Maar hoe? Door de komende
afsplitsing van het netbeheer van de energieconcerns dreigde de
energierekening ook voor netbeheerders en leveranciers admini-
stratief een nachtmerrie te worden. Men pakte dus een oud idee
op: gelijke monniken, gelijke kappen: een flat tax, modieus aange-
duid met ‘capaciteitstarief. Heel simpel: iedereen betaalt evenveel
voor zijn aansluiting, onafhankelijk of er veel of weinig doorheen
gaat. Zoiets als parkeerbelasting: evenveel betalen voor een Mini
of een Hummer. Het openbaar vervoer werkt ook zo: allemaal de-
zelfde sardientjes in dezelfde bus! Nu is een flat tax op het eerste
gezicht heel transparant. Maar zoiets werkt ook denivellerend.
Mensen die weinig gebruiken gaan namelijk verhoudingsgewijs
meer betalen en mensen die veel gebruiken gaan verhoudingsge-

wijs minder betalen, ofwel een soort omgekeerde Robin Hood-situ-
atie: haal weg bij arme mensen en verdeel dat over rijkelui!

TERUGLEVERTRANSPORTTARIEF
Dat principe schoot bij sommige sociale Tweede Kamerspecialisten
in het verkeerde keelgat. Bovendien was er bij uitzondering een
slim Tweede Kamerlid die iets van de hoed en de rand van zonne-
stroom afwist. Als iemand zonnepanelen heeft, levert hij terug. Ja-
loerse netbeheerders, met name Continuon (zie ook het artikel in
dit nummer: ‘SDE, rozengeur en maneschijn’) hadden al in 2006
voor deze categorie klanten gepoogd een “teruglevertransportta-
rief” in te voeren. Dit proefballonnetje was doorgeprikt en Conti-
nuon was door de NMa teruggefloten. U kunt zich voorstellen dat
netbeheerders helemaal niet blij zijn met domme consumenten die
zoiets verfoeilijks doen als terugleveren. In de ogen van de netbe-
heerder is dat gratis gebruik maken van hun kostbare infrastruc-
tuur. Dat gaat niet zomaar! Diep in zijn hart háát een echte
netbeheerder hierom terugleveraars van zonnestroom, en als een
netbeheerder een kans krijgt om een klant met zonnestroom,
kleine windmolen of straks een micro-WKK een poot dwars te zet-
ten, dan doet hij dat ook. Het is zijn natuurlijke reflex. Het is hem
met de paplepel ingegoten. Ons sympathieke Tweede Kamerlid zag
dat ook en ging dus accoord met het capaciteitstarief mits hij een
‘truc’ mocht introduceren: verhoging van de heffingskorting.

HEFFINGSKORTING
Wat is dat nou weer? Net zoals ‘capaciteitstarief’ een creatief eufe-
misme is voor ‘vet betalen jochie voor je aansluitinkje” is ‘heffings-
korting’ een eufemisme voor ‘hier heb je een belastingfooi als
compensatie’. Dus er was al een heffingskorting? >2
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Jawel, namelijk een teruggave energiebelasting om te compense-
ren voor een extra heffing om windturbines mee te subsidiëren. Die
teruggave wordt nu verhoogd tot precies hetzelfde bedrag als de
netbeheerder als capaciteitstarief in rekening brengt. Op zich is dit
vreselijk slim, want de klant betaalt zich scheel maar merkt er niets
van door de belastingcompensatie. En het leuke is dat mensen die
zuinig met stroom omgaan, en zonnestroombezitters er niet op
achteruit gaan. Ook de netbeheerders gaan er niet op achteruit,
want die incasseren een vast, voorspelbaar, leuk, maandelijks te-
rugkerend bedrag. Dit noemt een econoom een constante
cashflow. In deze kredietcrisistijden is een bedrijf met een con-
stante cashflow letterlijk goud waard. Win-winsituatie dus?

ZWAKKE SCHAKELS
Er zijn o.i. vier zwakke schakels.

Zwakke schakel nummer een: de tariefstructuur van het capaci-
teitstarief. Omdat de verhoging van de heffingskorting beperkt blijft
tot alle aansluitingen beneden 3*25A, zijn degenen waarvan de
aansluiting zwaarder is lelijk de klos. U hebt ze al horen kermen op
Tros-Radar: mensen in appartementsgebouwen met een lift, met
een flinke elektrische warmtepompinstallatie, die aangesloten zijn
op stadswarmtenetten en die elektrisch koken. Voor deze catego-
rieën maakt het niet uit of ze weinig of veel zonnestroompanelen
bezitten.

Zwakke schakel nummer twee: de grondslag van het capaciteitsta-
rief. In het verleden draaide de netbeheerder op voor de trans-
portkosten van terugleverende zonnestroom. Nu draait dus
iedereen op voor die kosten, óók de mensen die geen zonnepaneel
kunnen of willen hebben, zoals de meerderheid van de huurders

van woningen.
Zwakke schakel nummer drie: de heffingskorting. Dit is een politiek
ingegeven bedrag. Laten we kort hierover zijn. U weet hoe de ZPV
over de politiek denkt: wipkippen.

Zwakke schakel nummer vier: in feite worden de aansluitingen van
consumenten in het capaciteitstarief betaald door geschuif met
geld van de minister van Financiën naar de netbeheerders. Zo lang
als het duurt! Een minister van Financiën in nood gaat morrelen
aan aftrekposten. Hier hebt u een aantrekkelijke en verborgen be-
zuinigingspost. Als we de kranten en de aandelenkoersen mogen
geloven dan gaat juist de minister van Financiën een bijzonder
moeilijk budgettair jaar tegemoet. Hij kan straks in juli 2009 de ge-
daalde olieprijzen als argument aanvoeren om de heffingskorting
te laten dalen. En dan is Leiden in last voor terugleveraars, zuinige
consumenten, mensen met warmtepompen en micro-WKK’ers. Wie
zijn dan de klos? De consument. Wie is de lachende derde? De net-
beheerder. Zucht. Alles blijft bij het oude.�
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opinie vereniging

vervolg pagina 1 De ene bank is duurzamer dan de andere

Sinds de oprichting van de ZPV in 2003 heeft de vereniging een
rekening bij de Postbank waar u natuurlijk trouw uw jaarlijkse con-
tributie op stort. Het merk ‘Postbank’ gaat echter komend jaar ver-
dwijnen en alle rekeningen worden ING-rekeningen. De trotse
blauwe Postbankleeuw verwordt tot een slaafs oranje-ING-beestje.

Nu heeft de ZPV nooit zoveel duurzaams gezien in het reilen en
zeilen van de ING en dus vond het bestuur de merkwisseling een
uitgelezen moment om van bank te veranderen. Een nieuwe bank-
rekening is aangevraagd bij de Triodosbank en inmiddels operatio-
neel.

De penningmeester verzoekt u vriendelijk om uw bijdrage van 10
euro voor 2009 over te maken naar rekening 78.67.97.959 t.n.v.
de penningmeester van de Zonnestroom Producenten Vereniging,
adres Thorbeckestraat 33, 2313 HD in Leiden. Doen, alstublieft,
want de penningmeester is in het dagelijkse leven een erg aardig
persoon. Hij háát het om mensen als een soort boze vrek achter
de broek te moeten zitten.�



De gemeente Leiden is een van de plaatsen in Nederland waar een
uitgebreide praktijktest wordt gehouden met led-straatverlichting.
In liefst acht straten, her en der verspreid in de bebouwde kom zijn
een aantal bestaande armaturen vervangen door led-armaturen:
Calandstraat, Franchimontlaan, Gardeniadal, Gerda Brautigamsin-
gel, Händelstraat, Pieter de la Courtstraat, Roodborststraat en de
Vrouwenweg. De armaturen zijn steeds van een ander fabrikaat om
na de proefperiode de meest geschikte eruit te kunnen pikken voor
massale uitrol. Gemeenten zijn geïnteresseerd voornamelijk van-
wege de lange geclaimde levensduur. Dit betekent stukken minder
onderhoud en vervanging en dus een belangrijke onkostenpost.

Lager stroomverbruik is secundair maar kan goed worden gebruikt
vanwege het positieve groen-effect.
De PttP-redactie is eens gaan kijken in de Franchimontlaan. Inder-
daad, vijf armaturen met ieder een behuizing met twee tl-buisjes

naast elkaar zijn vervangen door led-exemplaren. De eerste indruk
is: ‘wat weinig licht’. Bij nader inzien komt dat doordat de conventi-
onele armaturen veel strooilicht geven naar opzij. Ledjes hebben in
principe een nauwe verlichtingskegel. Ze zijn bij uitstek geschikt
voor spotverlichting. En dat is precies de bedoeling van straatver-
lichting! De verlichting van de straatvloer door de led-lantaarns is
hierom goed. Als je onder de lantaarns doorfietst of er met de auto
onderdoor kart is het zicht prima, en is er geen verschil met de
traditionele verlichting.

Als je onder zo’n armatuur stopt en naar boven kijkt, zie je dat het
verlichtingsarmatuur is opgebouwd uit een aantal led-spotjes: 4
rijen van 6 spotjes. Elk spotje bevat een aantal ledjes. Men heeft
spotjes met twee lichtkleuren gebruikt om het licht te mengen.
‘Kaal’ led-licht is namelijk vaak erg hoog van kleurtemperatuur en
doet daarom kil aan. Ledjes die ‘warm’ licht afgeven presteren
vaak minder in lichtstroom dan hun ‘kille’ broertjes. De Leidse led-
verlichting blijft een aantal maanden op de locaties branden alvo-
rens men een eindoordeel velt. U kunt meedoen aan de enquête
van de gemeente via www.leiden.nl/straatverlichting. De reactie van
de PttP-redactie was in ieder geval positief.�

Uitgebreide proef met led-straatverlichting in Leiden Treedje lager: Canada passeert NL met windenergie

techniek kort

Power to the peoplePower to the people
w w w. z o n n e s t r o o m p r o d u c e n t e n . n l 3

De Canadese Wind Energy Association (CanWEA) meldde onlangs
dat het geïnstalleerde windenergievemogen in Canada dit jaar door
de 2.000-megawattgrens is gebroken. Er staan in Canada op dit
moment 85 windfarms die bij elkaar 2.246 MW aan capaciteit ver-
tegenwoordigen.

Dit lijkt veel, maar door het enorme energieverbruik is windstroom
goed voor slechts 1% van Canada's elektriciteitsproductie. Er kan
dus nog wel wat bij. Men wil doorgroeien tot 20% in het jaar 2025.
Dat is dus 45 GW aan vermogen! Men verwacht dat de werkgele-
genheid in 2025 in de Canadese windenergiebranche zal zijn ge-
groeid met 52.000 banen.
De meeste windturbines staan in de provincie Ontario (781 MW)
gevolgd door Québec met 531 MW, Alberta (524 MW), Saskatche-
wan met 171 MW, Manitoba (103 MW) Prince Edward Island (72
MW) en Nova Scotia (61 MW.).

In Nederland stonden eind 2008 2.029 windturbines te draaien die
bij elkaar een capaciteit vertegenwoordigen van 2.162 MW (bron:
home.planet.nl/~windsh/statsnl.html). De groei is er in ons dicht-
bevolkte landje een beetje uit, en dan word je links en rechts ge-
passeerd door landen die aggressiever omgaan met duurzame
energie en die wat groter zijn. In het supergrote Canada passen nu
eenmaal meer windturbines dan tussen de dicht op elkaar gepakte
Hollandse huisjes. �

Bron: RenewableEnergyWorld.com

Led-armatuur, Franchimontlaan, Leiden.
Inzet: met kortere belichtingstijd ziet u de afzonderlijke led-spotjes.
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Zonnestroom in 2008 – jaar in het kort

2008 was een bijzonder roerig jaar. In het begin van het jaar was
er geharrewar: komt de beloofde subsidie op zonnestroom, wan-
neer dan wel, en hoeveel? Uiteindelijk kwam op 1 april als een ko-
nijn uit de hoge hoed de SDE regeling. De letters staan voor
‘stimulering duurzame energieproductie”, maar of de letter ‘S’ he-
lemaal terecht is, blijft een van de vraagtekens die wat ons betreft
heel 2008 overeind zijn gebleven. Aanvankelijk liepen de aanvra-
gers tegen 1 april de loketten van SenterNovem plat en tuimelden
ze over elkaar heen. SenterNovem bleek het allemaal niet zo goed
aan te kunnen. De regeling bleek namelijk uitermate complex in el-
kaar te zitten. Netbeheerders maakten slim gebruik van de verwar-
ring om flink te verdienen door vervanging van de door hen
verfoeide ferrarismeters te eisen. De minister moest er uiteindelijk
aan te pas komen om de netbeheerders terug te fluiten.

SIGAAR-UIT-EIGEN-DOOS
Verder bleek de regeling een heel groot ‘sigaar-uit-eigen-doos’-ge-
halte te bevatten zodat onze vereniging de belofte van terugver-
dienen in 15 jaar niet kan ondersteunen. Met heel veel moeite kan
er een natte-vingerberekening worden gemaakt. Reden is dat de
terugleververgoeding geen constante factor is maar een door de
politiek gedefinieerde variabele. En wat wipkipt er meer dan een
politicus en politiek geïnspireerde regelingen? Neemt u als voor-
beeld meneer van Geel. De huidige fractieleider van het CA en ex-
staatssecretaris voor Milieu bleek ineens pro-kernenergie te zijn!
Maar goed, terug naar de rentabiliteitsberekening van de SDE. De
ZPV kwam na wat gereken met alle variabelen tot de conclusie dat
alleen systemen van 2.500 Wp of groter in 15 jaar [wellicht] hun
aanschafprijs in subsidie ontvangen. We haten het woord ‘terugver-
dienen’ want dat is een onmogelijke eis die u toch ook niet stelt
aan uw fiets, BMW of OV-abonnement. Het wellicht-tussen-haakjes

is omdat er teveel variabele en politiek beïnvloedbare factoren zijn
die gemakkelijk in 15 jaar 180 graden van richting kunnen veran-
deren. In e-mailtjes aan ons gericht is menigmaal het woord shitre-
geling gebruikt.
Uiteindelijk zijn er mensen in geslaagd om in de SDE regeling te
komen, maar het duurde allemaal zo vreselijk lang dat we ons af-
vragen of er in 2008 überhaupt subsidie is uitgekeerd. De minister
heeft in ieder geval door het getreuzel bij SenterNovem en het ge-
steggel door de netbeheerders heel weinig van haar budget voor
2008 hoeven uit te geven. Inmiddels is de SDE subsidie voor 2009
bekend: zonnestroombezitters die in de SDE regeling vallen krijgen
29,1 cent. De regeling voor nieuwe aanvragen in 2009 gaat pas
op 1 april weer open, en dat betekent wéér een verloren jaar. Met
zo’n regeling schieten we nooit iets op. Zwartdenkende zielen
komen dan gauw op de gedachte dat duistere krachten deze re-
gelingen voorkoken om zonnestroom zoveel mogelijk te onder-
drukken, net zoals dat gebeurt met andere vormen van decentrale
opwekking. Ze wíllen gewoon niet. We zijn met ons aardgas een ge-
mankeerd OPEC-land.

Een en ander was aanleiding van een initiatief vanuit de Kleine
Aarde om een petitie bij de regering in te dienen om na te gaan of
het Duitse feed-insysteem ook bij ons kan worden geïntroduceerd.
Bij de Oosterburen loopt zonnestroom als een trein, wat zeggen
we, een TGV! En dat komt niet alleen doordat Duitsers fundamen-
teel milieuvriendelijker opereren dan wij, maar doordat hun terug-
leverregeling heel slim in elkaar steekt, onafhankelijk is van de
politiek en daardoor écht stimulerend werkt. Voor zo’n feed-in-
regeling blijft onze vereniging in de komende jaren strijden. Intus-
sen blijft het CO2 gehalte in de aardatmosfeer onverminderd en
verontrustend stijgen.�

De wat ouderen onder ons kennen hem nog wel: de Solex, het aan-
doenlijke brommertje waarvan de aandrijving bestond uit een piep-
klein tweetakt pruttelmotortje die via een rol op de band van het
voorwiel het apparaat aandreef. Met een reusachtige hendel plaat-
ste je het motorblokje-met-rol op de voorband. Het geheel werd
gecompleteerd door een lange bruine leren jas op te zetten, een
pothelm op en een duikbril: rijden maar, met 25 km/uur en met de
ecologische voetafdruk waar Bokito tien keer in paste. Alweer heel
wat jaartjes geleden is de productie van de tweetakt-Solex ge-
staakt. Tegenwoordig is de Solex terug als e-Solex. Pininfarina te-
kende voor het retro-ontwerp. Het benzinemotortje op het
voorwiel is vervangen door een elektromotor in het achterwiel. Ter
bevordering van de unieke Solex-look siert op de plek boven het
voorwiel waar vroeger het motortje zat een grote lege bagage-
trommel. U kunt er uw handschoenen of hangslot in kwijt. Het ap-
paraat is uitgerust met een luxe zweefzadel, manoeuvreert als een
fiets en maakt minder geluid dan de gemiddelde rammelende
stadsfiets. Een beetje jammer, want een échte ‘fossiele’ Solex her-
kende je al op een kilometer afstand vanwege het typische geluid.

ACCUPAKKET
Het verwisselbare accupakket wordt in vier tot acht uur opgeladen.
Met een volle accu kan men iets van anderhalf uur, of 45 km rij-
den. Is de accu leeg, dan kunt u net zoals met de oude Solex, vro-
lijk trappend een oplaadpunt of uw huis bereiken. De prijs ligt in
België rond de 1.200 euro, in Frankrijk voor 50 euro’s minder.
Topsnelheid is 35 km/uur.
‘Brandstof’-kosten ongeveer 1
euro per 1.000 km.�

Oldtimer Solex in een hypermodern elektrisch jasje

kort



2009 wordt het jaar van de doorberekening van sterk gestegen en
daarna hard gedaalde energieprijzen in de energierekeningen. Het
spektakel begint met een sterke verhoging van ieders energiereke-
ning in januari. Ook al is uw stroom 100% windenergie. Wat er ge-
beurt in juli is koffiedik, het kan vriezen het kan dooien. 2009 is
ook het jaar dat voor het eerst voor gewone burgers de belasting
op elektriciteit hoger is dan de kostprijs van het spul. In 2009 kan
er overigens voor het eerst echt geoogst worden van de SDE rege-
ling. We zijn heel benieuwd hoeveel wattpiek er aan zonnestroom-
panelen is bijgeplaatst in het afgelopen jaar en hoeveel er dit jaar
bijkomt. Duidelijk is in ieder geval dat na 5 jaren verwaarlozing er
eindelijk hier en daar fonkelende nieuwe paneeltjes op daken ver-
schijnen. Nieuwe systemen omvatten vanwege de rommelige regels
van de SDE regeling meestal veel panelen. 2.500-3.500 Wattpiek
is eerder regel dan uitzondering. Een nieuwe SDE-ronde met meer
budget dan vorig jaar is aangekondigd per 1 april.

LIEVER 1 JANUARI
Wij zien de regeling liever op 1 januari ingaan omdat er door de
bank genomen minstens drie maanden liggen tussen het moment
van beslissen en het moment dat de meter in de meterkast de te-
ruglevering van zonnestroom gaat aangeven. Als de regeling open
wordt gesteld op 1 april, dan liggen de eerste panelen er op z’n
vroegst in juli. Op dat moment is de productie van zonnestroom
gezien over het hele jaar al over haar top heen. De productie daalt
dan alweer, week na week. Psychologisch is dat fout. Juist het oplo-
pen van de weekopbrengsten werkt bijzonder stimulerend. Mensen
die panelen al op 1 april op het dak hebben, maken drie super-
maanden extra productie mee, de top van het jaar.
Bij zonnepanelen hoort teruglevering. Alle systemen die bij huisei-
genaar/bewoners worden geplaatst zijn netgekoppeld. In 2008 is

een wetsvoorstel neergelegd om de saldering op te schroeven van
3.000 kWh op jaarbasis naar 5.000 kWh. Hierdoor wordt het mo-
gelijk uw huis te verwarmen met een zonnepaneel-aangedreven
warmtepomp waardoor de gasaansluiting de deur uit kan. Roet in
het eten wordt gegooid door de netbeheerders die per 1 januari
2009 een capaciteitstarief hebben doorgedrukt dat zeer nadelig is
voor mensen met een zware netaansluiting. Dus: wilt uw huis op
bovenstaande manier verwarmen, laat dan de installateur het zo
uitkienen dat uw aansluiting op maximaal 3*25A uitkomt, want an-
ders wordt uw capaciteitstarief een stuk hoger en slurpt uw netbe-
heerder uw winst uit de zonnepanelen voor een onacceptabel
groot deel op. In dat geval kunt beter uw geld uitgeven aan extra
warmteisolatie dan aan zonnepanelen. Hebt u veel zonnepanelen
en levert u meer dan 3.000 kWh terug via een aansluiting lichter
dan 3*25A, dan zou het capaciteitstarief gunstiger moeten uitko-
men dan het oude transporttarief.

Het ‘sigaar-uit-eigen-doos’-gehalte van de SDE subsidie blijkt uit
het volgende. De maximale subsidie is 56,4 cent/kWh. Van dit be-
drag moet u aftrekken het bedrag dat u zelf per kilowattuur be-
taalt. In 2008 was dat 23,4 cent, in 2009 wordt dat 27,3 cent. Het
verschil zakt dus van 33 cent naar 29,1 cent/kWh. Als dat zo door-
gaat is de prijs van 1 kilowattuur uit het stopcontact in 2017 hoger
dan 56,4 cent en kan de hele SDE regeling worden opgedoekt van-
wege grid-pariteit van zonnestroom. Deze grid-pariteit is ook af-
hankelijk van de prijzen van zonnepanelen. Er zijn diverse
aanwijzingen dat de wereldmarktprijzen van zonnepanelen komend
jaar verder en misschien wel versterkt dalen. Dat is gunstig voor
mensen die erover piekeren om zonnepanelen aan te schaffen.
Intussen blijft het CO2 gehalte in de aardatmosfeer onverminderd
en verontrustend stijgen.�
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Zonnestroom in 2009 – vooruitzicht
Essent Retail Service en GasTerra hebben begin 2008 een samen-
werkingsovereenkomst gesloten om meer inzicht te krijgen in de
toepasbaarheid van HRe-ketels op basis van brandstofcel, ofwel
microWKK’s (WarmteKrachtKoppeling). Dergelijke ketels leveren
zowel warmte als elektriciteit. Het onderzoeksprogramma moet uit-
wijzen welke typen op brandstofcel gebaseerde HRe-ketels het
meest geschikt zijn voor huishoudelijke toepassing.

In dat kader starten Essent en Gasterra deze maand met de aller-
eerste Nederlandse consumenten veldtest waarbij een geschikte
brandstofcel onder realistische omstandigheden wordt getest en
geëvalueerd. Het doel is om na te gaan welke energiebesparing
met dit nieuwe geavanceerde systeem in een huishouden kan wor-
den bereikt.

Met de huidige generatie HRe-ketels met Stirlingmotor kan in huis
ongeveer 2500 kWh worden geproduceerd. Hiermee bespaart de
gemiddelde consument rond de 300 euro per jaar. De toekomstige
generatie brandstofcel HRe-ketel zal ca. 5000-6000 kWh kunnen
produceren (maakt bij het huidige prijspeil een besparing mogelijk
van zo’n 750 euro per jaar). Met de extra geproduceerde energie
kan bijvoorbeeld een auto elektrisch worden aangedreven (voor
20.0000 kilometer is ongeveer 3.500 KWh nodig). Tevens kan de
auto dienen als accupakket om elektriciteit tijdelijk in op te slaan.
Op het gebied van brandstofcellen zijn verschillende technologieën
voor huishoudelijke toepassing in ontwikkeling, in het bijzonder de
SO (Solid Oxide) en de PEM (Proton Exchange Membrane) Fuel
Cell. Deze brandstofcellen kunnen gebruik maken van aardgas als
brandstof. In de brandstofcel wordt aardgas omgezet in warmte en
elektriciteit. Dit nieuwe type HRe-ketel heeft een zeer hoog elek-
trisch rendement waarbij de resterende warmte nuttig kan worden
gebruikt voor ruimteverwarming en warm tapwater. De HRe-ketel
op basis van brandstofceltechnologie is op grond van de huidige
inschattingen ook uitermate geschikt voor nieuwbouwwoningen met
een lage warmtevraag. Deze veldtest loopt tot maart 2010. �

Eerste veldtest in Nederland van HRe-ketel

kort



Als u het woord ‘zonnestroom’ noemt, denkt bijna iedereen aan
grote blauwe zonnestroompanelen. De meningen variëren of deze
panelen onze daken sieren of ontsieren. De tegenstand tegen het
lukraak toepassen van zonnestroompanelen in de bestaande bouw
is vrij groot. Menig architect of welstandcommissielid knarsetandt
als hij ziet dat het zicht op een mooie gevel- of huisjesrij onderbro-
ken wordt door zo’n storend blok zonnepanelen. Dat knarsetanden
hoeft helemaal niet. Door de voortschrijdende ontwikkeling van de
techniek kan zonnestroom zodanig in bouwelementen worden geïn-
tegreerd dat de oppervlakkige kijker niets afwijkends ziet aan een
woning of gebouw terwijl er toch een hele stapel zonnestroom-ma-
terialen in kan zijn verwerkt en het gebouw er piekfijn uitziet. Som-
mige architecten zijn meester in het toepassen van ‘building
integrated photovoltaics’ (BIPV, ‘bouwgeïntegreerde zonnepane-
len’). De panelen maken gewoon structureel deel uit van de muren,
gevels, daken. Ze zijn er niet later opgeplakt of opgeschroefd. Pio-
nier in dit opzicht is Arie Kroon die in 1993 in Woubrugge zijn geïn-
tegreerde zonnewoning bouwde. Het dak van zijn woning is één
grote zonthermische- en PV-collector, en je ziet het er niet vanaf.
Niets nieuws dus? Niet helemaal. Tegenwoordig zijn dakbedek-
kende folies populair bij architecten, of complete PV dakpanelen of
daksystemen die u aantreft bijvoorbeeld op woonhuizen in de Stad
van de Zon, Heerhugowaard.

GEVEL
Grote belangstelling bestaat voor integratie van zonne-energie in
de gevel. Door de ramen te bedekken met transparante PV-folie
komt er een evenwicht tot stand tussen nut en esthetisch plezier:
het ziet er flitsend uit, er wordt energie bespaard en er wordt zelfs
energie opgewekt. Onderzoekers van het Massachusetts Institute
of Technology zijn er zelfs recentelijk in geslaagd om een coating

te ontwikkelen die invallend zonlicht als het ware opsluit tussen het
glas van dubbele ramen, zodat het valt op PV materiaal die aan de
sponningsrand is gemonteerd. De ramen zijn in dit geval volkomen
transparant en niet blauwig of bruinig.

In dit flatgebouw in Manhattan, New
York bestaat de borstwering van elk
balkon uit 14 modules gemaakt door
EPV Solar. Elke module is 156 cm
hoog en 63 cm breed en bestaat uit
twee glasplaten met ertussen een
plaat van halftransparante thin film
zonnepaneel (48Wp). Alle balkons bij
elkaar vormen een 4 kWp systeem
(foto: EPV Solar)

Links: Tübingen, rechts: Freiburg. Foto’s: Sunways AG/Conergy AG; Solar-Fabrik

AG.

Om BIPV te bevorderen bestaat er in sommige landen een BIPV-
bonus. In Frankrijk bedraagt deze bonus 57 eurocent per terug
geleverde kilowattuur, in Italië is de bonus 48 cent per kilowattuur.
Vooral in Frankrijk met haar grote architectonische cultuur ziet men
een grote toekomst in BIPV. In 2015 zou er 1.100 MWp kunnen
staan, en het streven is naar 5.400 MWp in 2020. Of dit wishful
thinking is of reële projecties: dat zijn toch heel andere getallen
dan de prognoses in ons eigen ‘vooruitstrevende’ landje.�

Woubrugge, energieneutrale woning van de familie Kroon
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BIPV: via de gevel elektriciteit genereren uit zonlicht



Op 23 september 2008 verscheen op de website van het ministe-
rie van Economische Zaken een juichend promotiefilmpje over zon-
nestroom. In het filmpje was een gloednieuw PV systeem te zien
samen met een enthousiaste kersverse eigenaresse. De blijde
boodschap: hoe fantastisch is de SDE, kijk eens hoe goed deze ei-
genaar het dankzij ons voor elkaar heeft. Leve het milieu! Hoe ge-
raffineerd zit het filmpje in elkaar. “Wie zuinig is met energie krijgt
een beloning!” “Wij motiveren mensen om zuinig energie te gebrui-
ken”. Voordelen, voordelen, voordelen. Trots wordt op het filmpje
het wieltje van een teruglopende ferrarismeter getoond. In 15 jaar
is uw systeem terugverdiend, mevrouwtje. Rozengeur en mane-
schijn !

IK EN MIJN CO2 UITSTOOT
De eigenaresse van dit fraaie PV-systeem blogt op de Volkskrant-
blogsite onder het blazoen “Ik en mijn CO2 uitstoot”
(www.co2.volkskrantblog.nl). Hierin ziet u wat er na het juichende
filmpje allemaal de revue is gepasseerd. Op het blog van 27 de-
cember 2008 staat een plaatje waar een akelig lege meterkast de
lezer tegemoet grijnst. Wat is er gebeurd? Na de rozengeur en de
maneschijn is de beer langs geweest. In de vorm van de netbe-
heerder (Continuon, vanaf 1 januari 2009 omgedoopt tot Liander).
In het vorige nummer van de PttP hebben we al iets gezegd over
hoe horkerig en arrogant netbeheerders kunnen zijn: hier heeft u
een lichtend praktijkvoorbeeld. En deze mevrouw is niet de enige
die wordt “gestimuleerd” door een moron van een netbeheerder.

1. Netbeheerder eist dat de ferrarismeter vervangen wordt. Me-
vrouw schrijft de ZPV, de ZPV schrijft terug: “laat je niet overdonde-
ren door de netbeheerder, de ferrarismeter hoeft niet te worden
vervangen”.

Dit was 2 maanden voordat de minister van EZ zelf toegaf dat in-
derdaad de ferrarismeter kon blijven hangen.

2. Ondanks alle druk op mevrouw zwicht ze niet voor de dreige-
menten van netbeheerder. De ferrarismeter blijft hangen. Ze is veel
tijd en telefoontjes kwijt aan haar standvastigheid.

3. Er moet een brutoproductiemeter komen. De meterkast is te
smal voor het montagebord. Netbeheerder: “Mevrouwtje, laat u
effe de meterkast uitbreken, dan komen we weer terug”.

4. Na veel gesoebat, getelefoneer, in de wacht, overleg een lang-
werpig montagebord gemonteerd.

5. Er gebeurt twee maanden lang helemaal niets. Uit wanhoop de-
poneert de eiegenaresse een klacht op de website van de netbe-
heerder. Die is intussen van naam veranderd (Liander, voorheen
Continuon).

6. Daags voor de kerst komt als een duveltje uit een doosje en vol-
komen onaangekondigd een monteur van de netbeheerder “Me-
vrouwtje, u heeft geen extra schakelaar, de draadjes zijn te dun,
dat langwerpige montagebord is ook niet goed. Breekt u de kast
nou effe uit, dan kan ik mijn werk doen”.

7. Mevrouw heeft dus al 6 maanden een prachtige zonnestroomin-
stallatie, maar ze heeft nog geen cent subsidie gehad want ze
heeft geen bruto productiemeter. Wel een salderende ferrarismeter.

8. Vanaf 1 januari is de SDE subsidie met 4 cent verlaagd. Me-
vrouw kan fluiten naar de subsidie van 2008. Alle in 2008 gepro-
duceerde stroom wordt door de ferraismeter automatisch
gesaldeerd tegen het verbruik.

Rozengeur en maneschijn? Prettige puinzooi zult u bedoelen, niet
meer en niet minder. Voor 100% veroorzaakt door de netbeheer-
der, in dit geval Continuon-Liander. Deze firma moet zich schamen
over zijn onbehouwen, arrogante, milieuonvriendelijke en klantaf-
stotende optreden. Let wel: het gaat hier om iemand die uiterst mi-
lieubewust is, positief is ingesteld ten opzichte van
energiebesparing, die heel veel doet om haar CO2 footprint te re-
duceren, en dan word je als een hond behandeld
door zo’n ellendige netbeheerder. Morons!

Het zou Liander sieren als men zich pu-
bliekelijk verontschuldigt tegenover deze
klant, en daarna als schuldbetuiging
gratis de hele meterkast piekfijn in
orde maakt, tot het laatste draadje en scha-
kelaartje.�
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SDE, rozengeur en maneschijn?
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vereniging

Agenda 2009 – Help de vereniging vooruit naar 2010

Noteer alvast in uw agenda: zaterdag 25 april 2009 wordt de Alge-
mene Ledenvergadering van de ZPV gehouden in Boxtel, heel toe-
passelijk in de Zonnezaal van de Kleine Aarde. Tijd van aanvang:
10:30.

Uitnodiging en programma volgen nog, maar één ding staat vast;
er moet een nieuw bestuur komen. Het huidige bestuur zit er al vijf
jaar en dus is het hoog tijd voor nieuw bloed, nieuwe energie en
nieuwe ambities. In de afgelopen 5 jaar is de vereniging gegroeid
van 300 naar 900 leden. Duizend is in zicht. Zonnestroom groeide
tegen de verdrukking in en is sinds 2008 bezig met een beschei-
den groeispurt. Nieuwe leden die zich aanmelden zijn overwegend
SDE-‘genieters’. Realiseert u zich dat deze nieuwe leden behoren
tot de derde generatie zonnestroomopwekkers. De eerste genera-
tie bestond uit de mensen die in 1999-2000 meededen aan de So-
laris-actie van Greenpeace (“1 paneeltje voor duizend gulden”).

De tweede generatie zijn de mensen die in 2002-2003 hun pane-
len lieten installeren op een waterval van subsidie die zó gul was
dat ze aan eigen succes ten onder ging. Toen was er 5 jaar niets
en nu is er dan de jongste generatie van zonnepaneelbezitters.
Elke generatie had/heeft zijn eigen karakteristieke problemen en
oplossingen. We noemen bijvoorbeeld de OK4-ramp en de strijd om
de ferrarismeters.

Dus: we zoeken nieuwe bestuursleden om de ZPV-kar verder te
trekken, de toekomst in. Een bestuurslid heeft nodig: geduld, ge-
duld en nog eens geduld, dan initiatief en een beetje kennis van de
concepten en technieken in het wereldje van duurzame energieop-

wekking achter de meter. Verder kost bestuurslid-zijn een zekere
hoeveelheid tijd. Met name de penningmeester, secretaris en voor-
zitter stoppen veel tijd in hun verenigingsbijdragen. Dat is leuk en
leerzaam werk want je komt op plekken waar je als gewoon mens
nooit komt en je praat met mensen die je in het gewone leven ook
niet vaak tegenkomt. Je ziet de ontwikkeling van spectaculaire
nieuwe duurzame technieken van dichtbij. Je ergert je rot aan het
duistere gekronkel van politici en netbeheerders. Je bent blij als je
eens een eerlijke politicus en een duurzame netbeheerder tegen-
komt. En die zijn er ondanks alles.

Indien u zelf aan het bestuur wilt deelnemen of als u een lid van de
vereniging wilt voordragen voor een bestuursfunctie: mail de voor-
zitter: voorzitter@zonnestroomproducenten.nl. U bent van harte
welkom. 5

minuten
Lees in 5 minuten hoe je 
hier en nu zelf iets aan het 
klimaatprobleem kunt doen.
www.hier.nu



Op 1 december 2008 telde de ZPV op de kop 867 leden. Bij elkaar
lag er bij ZPVers een slordige 1.500 kWp op de daken ofwel bijna 2
kWp per lid. Elke week komen er nieuwe leden bij. Dit zijn in toene-
mende mate mensen die erover piekeren om zonnepanelen te
laten installeren onder het SDE-subsidieregeling en die informatie
zoeken en/of  beschutting tegen de gure tegenwind in dit land waar
men duurzaamheid belijdt maar waar men openlijk toegeeft duur-
zaamheid te bedrijven vooral omdat men kansen ziet. Die kansen
spelt u met dollartekens: kan$$en, ofwel: snel en grof  verdienen.
Met name netbeheerders hebben een sport gemaakt van
kan$#$en benutten. Ze voeren een beleid waar wij met de beste
bedoelingen geen support in kunnen zien voor duurzaamheid en
energiebesparing.  Maar daarover elders in deze nieuwsbrief.

Zoals de ontwikkeling nu is ziet de vereniging met genoegen dat de
populariteit van zonnepanelen gestadig toeneemt. Deze populari-
teit wordt mede in de hand gewerkt door forse tariefsverhogingen
van gas en elektra per 1 januari 2009. Tariefsverlagingen die in juli
2009 hopelijk weer even hard zullen worden doorgevoerd vanwege
de lage olieprijs zullen daar weinig aan afdoen. We weten allemaal
dat peak oil eraan komt, dat ons aardgas opraakt en dat hierdoor
verdere stijgingen van de prijzen van ‘fossiele’ energieprijzen op
termijn onvermijdelijk zijn. Zie de verwachte prijsdalingen in 2009
maar als een tijdelijke (en voor velen welkome) dip in de trend.

Er is veel werk voor de vereniging te doen. Op energiegebied ge-
beurt nu eenmaal heel veel. Bijna wekelijks klimt de vereniging in
de pen om een kamerlid, minister, energiebedrijf, organisatie of
netbeheerder aan te schrijven om de goede zaak van zonnestroom

te steunen. Hoe meer leden de vereniging heeft, des te meer
punch hebben we. En helaas hebben we die punch hard nodig,
want zo florissant is de situatie van duurzaam opgewekte energie
in ons land niet. Willen we een goede teruglevering à là het Duitse
model, dan is er nog heel wat te doen. Elk lid is een steentje erbij
aan ons bouwwerk. �
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vereniging colofon

Op naar de 1.000 leden

Colofon
Power to the People is een uitgave van de ZPV
Ledental: 867
Opgesteld vermogen: circa 1.600.000 Wp

VVoooorrzz ii tt tt eerr ::   Floris Wouterlood
PPeennnniinnggmmeeeesstteerr: Hans Gaarman

p/a Thorbeckestraat 33, 
2313 HD Leiden

SSeeccrreettaarr iiss :: Vacant
WWeebbmmaasstteerr :: Sebe Kruijer
HHoooo ffddrreeddaacc tteeuurr :: Floris Wouterlood
OOppmmaaaakk ::  Patrick de Klerk
RReeddaacctt iiee tteeaamm
Floris Wouterlood (FW)
Jan Huizinga (JH)
Patrick de Klerk (PDK)
Hendrik Gommer (HG)

Oplage januari 2009 900


