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Voor u ligt weer een nieuwe PttP, en het zal u gelijk
opgevallen zijn: het is een PttP 'nieuwe stijl'. De indeling
ligt nog niet vast, maar zal de komende paar nummers
nog veranderen tot we een prettig leesbaar format ontdekt
hebben.
Het uiterlijk mag dan anders zijn dan u gewend bent, de
inhoud is hopelijk even interessant en prikkelend als altijd.
In dit extra dikke vakantienummer onder andere een
verslag van de ALV 2009, een aardig overzicht van de
verdeling van de ZPV-leden over Nederland en een
persbericht over het feit dat we in april 2009 ons 1000ste
lid kon verwelkomen.
Met duurzame groet,
Uw voorzitter,
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Floris Wouterlood

Colofon

Zon schijnt langer en feller

Power to the People is een uitgave van de ZPV

WAGENINGEN - De zon schijnt in Nederland langer en
feller dan tachtig jaar geleden. Dat blijkt uit gegevens van
het weerstation van de Wageningen Universiteit, aldus de
instelling donderdag. Het is alleen nog een raadsel
waarom de zon langer en feller schijnt.
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De Wageningse meteorologen bezitten een bijna unieke
verzameling meetgegevens. Het is één van de langste
doorlopende reeksen meteorologische meetgegevens in
de wereld. De intensiteit van de zonnestraling neemt
gemiddeld met twee procent toe per decennium, aldus de
universiteit, die spreekt van ''fantastisch nieuws voor
zonaanbidders''. Liefhebbers kunnen nu jaarlijks 412 uur
langer van de zon te genieten dan zonaanbidders in 1928.
Andere langlopende meetreeksen in Europa en NoordAmerika tonen hetzelfde beeld. Toch is niet precies
duidelijk waar die extra uren zon vandaan komen. Het
heeft in ieder geval niets te maken met de activiteit van de
zon zelf, aldus de wetenschappers. Wel staat vast dat de
zon vaker schijnt doordat er minder bewolking is. Maar
waarom er minder wolken zijn, is eveneens niet helemaal
duidelijk.

Verslag ALV 2009
De Algemene Ledenvergading 2009 van de ZPV werd op
25 april 2009 gehouden in het Centrum voor duurzame
leefstijl 'De Kleine Aarde' in Boxtel. De opkomst was
verheugend groot; ongeveer 80 mensen maakten de reis
naar het Brabantse land.
In de Kleine Aarde wordt sinds 1972 onderzoek gedaan
naar kleinschalige oplossingen op het gebied van energie
en milieu. Bij het centrum hoort ook een ecopark van 2 ha
waarin een aantal duurzame zaken zoals voedselkweek en
een duurzame (bol)woning te zien zijn, en een
bezoekerscentrum met ecologisch hotel en restaurant. Het
bezoekerscentrum heeft o.a. een permanente tentoonstelling van duurzame energieopwekking. Opmerkelijk is het
18 kWp zonnedak met speciaal vervaardigde semitransparante zonnepanelen (alweer 12 jaar oud!). Een
ideale lokatie dus voor een algemene ledenvergadering van
de ZPV. Ook het weer werkte mee, wat het verblijf extra
aangenaam maakte en wat waarschijnlijk ook meegewerkt
heeft aan de hoge opkomst.
Onze voorzitter, Floris Wouterlood, presenteerde de ALV en
onder andere de volgende punten kwamen aan de orde:
* De wereldwijde ontwikkeling van zonnestroom gaat enorm
hard - behalve in Nederland. De reden is duidelijk: er is
tijdenlang geen goed stimuleringsbeleid geweest, en ook de
huidige SDE-regeling heeft grote nadelen. Dit is dubbel
wrang omdat er bij onze ooster- en zuiderburen prima
werkende regelingen actief zijn die we in Nederland zó over
zouden kunnen nemen. De ZPV laat geen mogelijkheid
onbenut onze regeerders te overtuigen van het feit dat het
in ons land een stuk beter kan en moet.
* Zoals wellicht bekend wilde de Nederlandse regering de
'slimme meter' verplicht stellen voor alle huishoudens. De
ZPV is fel tegen de verplichte invoering van dit apparaat,
o.a. omdat het de privacy van de burger sterk aantast en
daarnaast dat de voordelen ervan eens en vooral voor
netbeheerder/leverancier zijn i.p.v. voor de burger. In het
bijzonder voor bezitters van een zonnestroominstallatie die
op dit moment en draaischijfmeter hebben heeft de slimme
meter grote gevolgen omdat hun verbruik en productie niet
meer automatisch gesaldeerd worden. Gelukkig heeft de
Eerste Kamer het wetsvoorstel van minister van der Hoeven
afgekeurd en teruggestuurd waardoor de meter niet
verplicht geïnstalleerd gaat worden. Overigens zal de meter
wel in alle vanaf nu nieuw te bouwen woning geplaatst

worden.
* De financiële staat van de ZPV is uitstekend. We heffen
een lage contributie van € 10,-, maar door slim gebruik van
o.a. internet zijn onze kosten niet hoog waardoor de
vereniging een aardig vermogen opgebouwd heeft. In 2009
wordt geld gereserveerd om o.a. kraampjes te huren en
bemannen op jaarmarkten e.d. om de boodschap van de
ZPV uit te dragen, en om hopelijk nog meer leden aan te
trekken.
* Het ledenaantal van de ZPV stijgt in een prima tempo, en
begin 2009 zijn we de 1000 gepasseerd. Hierover elders in
deze PttP meer.
* De SDE-regeling voor zonnestroom en duurzame warmte
kwam ter sprake. De conclusie moest helaas luiden dat de
regeling verre van optimaal is. Als iemand er toch gebruik
van maken dan raden we aan om a) een zo groot mogelijke
installatie te plaatsen omdat dan de vaste kosten een zo
klein mogelijk deel van de opbrengst 'opeten' en b) bij
uitbreiding van een kleinere installatie deze desnoods door
te verkopen en zodoende een zo groot mogelijke SDEinstallatie te plaatsen.
* Zoals ook te lezen op de website van de ZPV kunnen
leden een Plugwise meetsysteem met 15% korting
bestellen. Hiervoor kan als actiecode "ZVP" ingevuld
worden (let op: "ZPV" werkt niet!).
* De ZPV is een reparatieservice voor zonnestroomomvormers gestart. Belangstellenden kunnen contact
opnemen met de secretaris.
* Het huidige bestuur blijft nog een jaar zitten omdat er geen
kandidaten voor de huidige posities en vacatures zijn. In
2010 echter, doet het bestuur (statutair verplicht) een stap
terug en zal er een nieuw voltallig bestuur gekozen moeten
worden. In deze en volgende ZPV's zullen 'personeelsadvertenties' verschijnen voor nieuwe bestuursleden.
* De website draait prima, ongeveer 50.000 bezoekers per
jaar weten de site te vinden. Wel is de technologie achter de
site verouderd en is de ZPV op zoek naar een enthousiaste
webmaster. De redactie van de PttP is versterkt door Jeroen
Haringman die o.a. de opmaak voor zijn rekening zal nemen.
* Onder de aanwezigen was vrij veel belangstelling om een
coöperatieve zonnefarm te beginnen, deze mogelijkheid zal
worden onderzocht. Hiervoor is vanuit de vereniging wel
mankracht en kennis nodig, o.a. om de juridische en
financiële aspecten vooraf goed uit te zoeken.
* Na de ALV konden de bezoekers kiezen uit een excursie
naar de naburige woonwijk "In Goede Aarde" waar een
aantal duurzame woningen gerealiseerd zijn en een
excursie langs de duurzame installaties en ecologisch
belangrijke plekjes bij de Kleine Aarde zelf.

Persbericht ZPV 1000ste lid

Verdeling ZPV in Nederland

De Zonnestroom Producenten Vereniging (ZPV) maakt
een sterke groei door. In 2003 nam een aantal bezitters
van zonnepanelen het initiatief en richtten een
belangenvereniging op van particuliere eigenaren van
zonnestroomsystemen. In april 2009 verwelkomde de ZPV
haar 1000ste lid. Bij elkaar bezitten ZPV-leden 2,2 miljoen
wattpiek aan zonnepanelen op de daken van hun huizen.
Deze panelen produceren in een gemiddeld jaar 1,8
miljoen kilowatturen supergroene duurzame CO2 emissieloze stroom die vooral in het eigen huishouden wordt
ingezet en daarmee een stukje steenkool- en gascentrale
overbodig maakt. Sinds 2008 is er een redelijke subsidie
op teruggeleverde stroom. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om eigen zonnestroompanelen te bezitten. Met de
verbeterde subsidie komen er ook vragen over metervervanging, slimme meters, teruglevering, en zelfs reparatie.
De ZPV fungeert op dit punt als een soort consumentenorganisatie. En ze vergeet niet voortdurend te lobbyen bij
de Tweede Kamer en de regering voor betere en écht
stimulerende voorwaarden voor terugleverende consumenten, zoals snelle invoering van een feed-in regeling
volgens Duits en Vlaams model. Bij onze ooster- en
zuiderburen heeft dit aantoonbaar voor een enorme
toename van klimaatbestendige, duurzaam opgewekte
elektriciteit gezorgd.

Het bereiken van de 1000 leden leek ons een goed
moment om eens te kijken naar de verdeling van de leden
over Nederland. We hebben de leden gesorteerd op
provincie en deze informatie op de kaart van Nederland
geprojecteerd:

[de nieuwe set PV-panelen van Peter Eijsbouts]
Dit is natuurlijk een uitstekende ontwikkeling: het geeft
aan dat zonnestroom in Nederland steeds meer gaat
leven en daarnaast geeft een groeiend ledenbestand de
ZPV steeds meer armslag om zaken zoals regelgeving,
saldering en stimulering goed geregeld te krijgen. In 2009
gaan we hard werken aan promotie.

Omdat er grote verschillen zijn in inwoneraantallen tussen
de provincies is deze kaart niet helemaal eerlijk. Daarom
hebben we een tweede kaart gemaakt waarop per
provincie het aantal leden ten opzichte van het inwoneraantal te zien is:

De cijfers op het tweede kaartje geven het aantal ZPVleden per miljoen inwoners aan. Aan dit kaartje zijn een
aantal interessante zaken te zien:
* Friesland is overduidelijk koploper met 133 ZPV-leden
per miljoen inwoners. Dit komt omdat één van de
oprichters van de ZPV (Hendrik Gommer) in Friesland
woont en hier kennelijk veel leden aangebracht heeft.
* Er is een 'middenmoot' van provincies met zo tussen de
70 en de 55 ZPV-leden per miljoen inwoners.
* Er zijn duidelijke achterblijvers met tussen de 43 en 22
ZPV-leden per miljoen inwoners.
* Over geheel Nederland heeft de ZPV gemiddeld 61
leden per miljoen inwoners.
Deze informatie is interessant en nuttig omdat het de
mogelijkheid biedt de geplande promotie-activiteiten te
richten op gebieden waar nog veel 'zendingswerk' verricht
kan worden.

Introductie: Jeroen Haringman
Het zal u niet ontgaan zijn: de Power to the People heeft
een nieuw uiterlijk en een nieuwe vormgever. Nadat
Patrick de Klerk dit werk vijf jaar met veel inzet heeft
gedaan vond hij het tijd worden het stokje door te geven,
en ik ben bereid die uitdaging aan te gaan. Patrick: heel
erg bedankt voor al die PttP's van jouw hand en ik hoop
dat ik dezelfde kwaliteit vast kan houden.
Het eerste 'nieuwe' nummer van Power to the People lijkt
me een mooie gelegenheid om me voor te stellen. Mijn
naam is Jeroen Haringman, geboren in mei 1975, ik woon
samen met mijn vriendin in Hilversum, en ik werk op de
ICT-afdeling van de firma Econcern.

Op Gelderland na liggen de provincies met de hoogste
relatieve aantallen ZPV-leden in het westen en noorden
van Nederland, het gebied met de meeste zonuren en dus
de hoogste zonnestroomopbrengst. Wellicht heeft dat ook
invloed gehad op de verdeling van de leden.

Stelt u zich eens voor!
De ZPV bestaat uit - inmiddels ruim 1000 - leden. Maar...
wie zijn die leden nu precies? Sommige leden kennen
elkaar omdat ze bij elkaar in de buurt wonen, of hebben
op een andere wijze kennis gemaakt en de meeste leden
kennen de voorzitter wel van een foto, of heeft hem op de
ALV ontmoet. Toch zijn over het algemeen de andere
leden onbekenden, en daar willen we graag verandering
in brengen.
We willen graag een rubriek in de PttP in het leven roepen
waarin ZPV-leden zich voorstellen aan de overige leden
met een verhaaltje over zichzelf, hun activiteiten en hun
drijfveren.
Bij deze dus een oproep: wilt u aan uw mede-ZPV-leden
laten zien wat u doet en waarom, schrijf dan een leuk
stukje en mail dat naar:
secretaris@zonnestroomproducenten.nl
Wil het schrijven niet goed lukken? Geen nood: onze
redactie wil altijd bijspringen met tips en hulp met het
schrijven iets leuks.

Mijn interesse voor duurzame energie en alles wat
daarmee samenhangt is wellicht op een bijzondere manier
tot stand gekomen. Toen ik een jaar of 17 was kreeg ik
een catalogus in handen van het elektronica-postorderbedrijf Conrad Electronic. Dat bedrijf verkoopt onder
andere zonnestroompanelen. Ik was direct geïntrigeerd
door een apparaat dat uit (zon)licht op eenvoudige wijze
direct elektriciteit kon maken. Behalve wat experimenten
met kleine paneeltjes waarop ik mijn radio etc. liet werken
moest een ‘echte’ installatie wachten tot er ruimte was in
het budget en op het (eigen) dak.
Spoelen we de tijd 10 jaar verder dan is daar inmiddels
het internet met o.a. de uiterst interessante sites van
Floris Wouterlood en Peter Segaar. Na uitgebreid mailverkeer met de beide heren hakten we in juni 2006 de
knoop door en plaatsten we een zonnestroominstallatie
van 555Wp op het platte dak van onze huurflat. Mede
door grote besparingen op ons verbruik produceerde die
installatie een aanzienlijk deel van ons verbruik. Zoals
veel ZPV-leden zullen kunnen beamen is een infectie met
het ‘zonne-virus’ ongeneeslijk, en dus kwam er al in maart

2007 een uitbreiding in de vorm van 300Wp aan
tweedehands panelen. Eind 2007 verhuisden we naar
onze koopwoning, en omdat het dak niet geheel zuid
gericht is (waardoor een wat lagere opbrengst te verwachten valt) hebben we naast de al bestaande panelen een
uitbreiding laten plaatsen tot in totaal 1465Wp. Hierdoor
zal onze jaarlijkse elektriciteitsrekening negatief uitkomen
– waarschijnlijk zo rond de min (!) 200 kWh. Omdat Nuon
geen idee had wat ze hiermee aanmoesten zijn we begin
2009 overgestapt naar Greenchoice waar dit negatieve
verbruik geen enkel probleem is.
Naast zonnestroompanelen ben ik ook geïnteresseerd
geraakt in andere gebieden waar veel energie bespaard
kan worden. Vooral op het gebied van transport valt nog
veel te winnen. Ik hoop dat de ontwikkelingen op het
gebied van o.a. elektrische voertuigen zeer snel zullen
gaan zodat we de ouderwetse en inefficiënte voertuigen
op fossiele brandstoffen vaarwel kunnen zeggen. Om die
ontwikkelingen van nabij mee te kunnen maken heb ik
proefritten gemaakt in elektrische voertuigen die op dit
moment verkrijgbaar zijn, o.a. een elektrische scooter, een
Aerorider, een Twike, een CityEl, en een Toyota Plug-in
Prius. Hoewel persoonlijke elektrische voertuigen het
fossiele energieverbruik van Nederland en de wereld flink
kunnen verlagen maak ik mij ook sterk voor initiatieven die
proberen het mobiliteitsvraagstuk helemaal zonder auto
op te lossen, omdat auto's – ongeacht de energiebron –
nadelen hebben die een echte duurzame ontwikkeling van
transport in de weg staan. Een voorbeeld van een
dergelijk initiatief is Carfree.com.
Over onze zonnestroominstallatie, proefritten in elektrische voertuigen en overige zaken op energiegebied die
mij bezighouden schrijf ik op mijn website:
www.solarwebsite.nl. Die website houd ik vooral bij omdat
ik het leuk vind om te doen, maar ook omdat ik het
belangrijk vind om andere mensen te laten zien hoe
makkelijk, bevredigend en – op de lange termijn –
goedkoop het hebben van een zonnestroominstallatie is.
Voor wat betreft de Power to the People heb ik een aantal
ideeën waarvan ik op dit moment nog niet al te veel kan
verklappen, maar waarvan de leidraad zal zijn de leden
van de ZPV meer bij de inhoud van het blad te betrekken.
Heeft u kopij voor de PttP, tips, commentaar, nieuws,
klachten; schroom niet en stuur een e-mail naar
redactie@zonnestroomproducenten.nl.

Kip zonder kop?
Een goedlopende vereniging heeft een goed bestuur
nodig. Hoewel we gezegend zijn met een uitstekend
bestuur dreigt er volgend jaar een probleem te ontstaan
omdat het huidige bestuur na vijf jaar zitting om statutaire
redenen verplicht af moet treden. De ZPV heeft daarom
de volgende vacatures open staan:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid (3x)
Webmaster

Per april 2010
Per direct
Per april 2010
Per april 2010
Per direct

Het is echt heel erg belangrijk dat deze functies goed
ingevuld worden. We zoeken mensen die bovenstaande
functies willen vervullen binnen de ZPV, een groeiende,
levendige en maatschappelijk belangrijke vereniging.
Doordat de ZPV voornamelijk communiceert via internet is
uw lokatie binnen Nederland van minder belang.
Reacties kunt u sturen naar de secretaris op e-mail adres:
secretaris@zonnestroomproducenten.nl

Zonnestroom uit de ruimte
De Amerikaanse energieleverancier Pacific Gas & Electric
heeft een contract afgesloten voor een satelliet die in de
ruimte zonnestroom moet gaan opwekken, en deze door
middel van radiogolven naar een ontvangststation op
aarde moet gaan zenden. Het system zou een vermogen
van 120MWp moeten hebben, maar in het plan wordt
nergens genoemd hoeveel procent van de tijd dat
vermogen geleverd wordt en ook niet wat het moet gaan
kosten.
Hoewel dit een aardig experiment is, is de mening van de
ZPV dat het geld (ongetwijfeld vele miljarden dollars) beter
uitgegeven kan worden aan decentrale opwekmethoden
zoals zonnestroom en windenergie. Ten eerste zal dat
zeer waarschijnlijke goedkoper zijn, ten tweede kost het
ontzettend veel (fossiele) energie om al die apparatuur
36.000 km omhoog te schieten, energie die terugverdiend
zal moeten worden voordat een dergelijk systeem
rendabel wordt en ten derde blijft een dergelijk systeem
onderdeel een centralistisch energiesysteem wat de
burger niet betrekt bij de energieopwekking.

Ik stap oer
Begin maart van dit jaar ging in Friesland met enig mediagedruis en hoogstpersoonlijk aangeprezen door minister
Cramer de actie “ik stap oer” van start. Via een regionale
supermarktketen en een energieleverancier die zichzelf zo
graag tooit met een groen randje (E.ON) konden
belangstellenden drie maanden lang voor een prikkie (9
euro 99) een fraaie ledlamp kopen om zo collectief hun
elektriciteitsverbruik terug te brengen. Een loffelijk streven.
Bijna was de redactie naar Friesland getogen om hoogstpersoonlijk ook zo'n lamp te bekomen. Toch maar niet
gedaan. Op het internet begonnen vreemde verhalen de
ronde te doen. De lampen werden geleverd door een
onbekende firma, Tiparo, samen met het gerenommeerde
Lemnis, de producent van de oerbetrouwbare Pharox. Ja,
en op Pauw & Witteman verscheen Ruud Koornstra
(directeur van Lemnis) die
trots hun nieuwe ledlamp
liet zien. Kijkers kregen
dus het idee dat de
Tiparo-ledlamp een Pharox was. Helaas voor de
Friezen, ze werden stevig
bij de commerciele neus
genomen. De eerste ledlampen waren de supermarkt nog niet uit of een
slimmerik sloeg er een
stuk en ontdekte dat het
binnenwerk vol goedkope Chinese rotzooi zat. De lamp
gaf veel minder licht dan werd gesuggereerd. De KEMA
kwam er aan te pas en constateerde dat de Lemnislamp
een lichtstroom van 220 lumen geeft en de Tiparolamp
maar 174 lumen (een 25W gloeipeer geeft 215 lumen).
Bovendien bleken beide lampen nogal wat blindstroom te
veroorzaken. Beschuldigingen begonnen over en weer te
vliegen. Lemnis haastte zich op 2 april om een persbericht
uit te brengen waarin ze beweert dat hun Pharoxlamp een
oerdegelijk en oerbetrouwbaar product is. Dat klonk wat
komisch vergeleken met de slogan van de actie 'ik stap
oer'. Men dreigde links en rechts met rechtszaken. Olie op
het vuur. Uiteindelijk moest minister Cramer er weer aan
te pas komen. Rond 6 april verklaarde ze dat fabrikanten
van ledlampen aan de voorschriften moeten voldoen. “Zo
niet, dan volgen strafacties”. Het kwam tot een kort geding
van Lemnis tegen de Leeuwarder Courant die als eerste
de rare luchtjes rondom de Tiparolamp had geroken en
naar buiten had gebracht. De krant werd op 25 april

vrijgesproken. Van
de actie hebben
we sindsdien niets
meer
vernomen.
Zouden die 100.000
ledlampen echt allemaal aan Friese
huishoudens
zijn
gesleten
of
gewoon in het Tjeukemeer zijn gedumpt?
De redactie van de PttP vindt het vreselijk jammer dat
door commerciële cowboys op zo'n manier het streven
naar vermindering van energieverbruik de das om wordt
gedaan. Dit krijg je als marktpartijen kan$$en zien in
duurzaamheid. Jawel. Geen weldenkende Fries die na dit
gedoe voorlopig nog een ledlamp koopt. En de minister:
die heeft zich weer eens lekker van haar naiefste kant
laten zien. Zou ze commercieel een Truus zijn?
Foto's gemaakt door Martijn Berntsen (en afkomstig van
www.circuitsonline.net/forum/view/72147/last)

Saldering Greenchoice
De ZPV ontving op 24 april j.l. het volgende bericht afkomstig
van Sierk Hennes (Greenchoice) dat we iets hebben
aangepast voor publicatie in de PttP.
Geachte zonnestroom-producenten. Ik wil u graag op de
hoogte stellen van enkele wijzigingen m.b.t. terugleveren en
salderen voor klanten van Greenchoice.
1) De salderingsgrens is verlegd naar 5.000 kWh en/of
maximaal het eigen verbruik (4.000 kWh op de gewone meter
betekent maximaal 4.000 kWh op de teruglevermeter
salderen).
2) De regel "meer terugleveren dan de salderingsgrens =
helemaal niets salderen" is vervallen. De eerste 5.000 kWh
(of het eigen verbruik) kan altijd gesaldeerd worden.
Daarnaast hebben we hier bij Greenchoice besloten dat we
zelf geen rekening houden met het eigen verbruikt en dat wij
alleen de 5.000 kWh grens aanhouden.
Onze klanten kunnen dus altijd maximaal 5.000 kWh
salderen (daarnaast geven we - als groene leverancier die
decentrale opwekking wil stimuleren - uiteraard voor het
overgebleven stuk de hoogste terugleververgoeding: 9,1 cent.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over
deze belangrijke wijziging.
Met vriendelijke groet, Sierk Hennes.

Broeikasgasrecord

Sanyo haalt 23% rendement

In de atmosfeer van het Noordpoolgebied is onlangs een
recordconcentratie gevonden van het broeikasgas CO2.
Begin mei van dit jaar werd op het onderzoekstation
Zeppelin op Spitsbergen een concentratie gemeten van
397 deeltjes per miljoen (ppm). Hoewel de onderzoekpost
ver van belangrijke bronnen van menselijke verontreiniging ligt (geografisch ongeveer halverwege het vasteland
van Noorwegen en de Noordpool), brengt de atmosferische circulatie lucht van Europa en Noord-Amerika in
het Noordpoolgebied. Vooral het tempo waarmee de CO2
concentratie stijgt baart zorgen. Het niveau van het broeikasgas op Spitsbergen lag in mei 2009 liefst 2,5 ppm
hoger dan in 2008. Vóór de industriële revolutie, was het
niveau van CO2 ongeveer 280 ppm.

Sanyo (Japan) produceert al jarenlang zonnecellen
van topkwaliteit. In een persbericht kondigde Sanyo
onlangs aan dat men een cel heeft ontwikkeld voor
commerciële toepassing in HIT-zonnepanelen met een
omzetrendement van liefst 23% (verbetering van het
vorige record dat stond op 22,3%). Het gaat hier om
een laboratorium-opstelling. Op Intersolar 2009 in
München presenteerde Sanyo een compleet
vernieuwde HIT-zonnepaneel-lijn.

Niveaus van CO2 die men
op Spitsbergen meet neigen
hoger te zijn dan het globale
gemiddelde, maar de wetenschappers van het meetstation zeiden dat het
niveau van CO2 zelfs voor die plaats ongekend was. ”Dit
zijn de hoogste concentraties in de afgelopen 50 miljoen
jaar”, volgens Johan Strom, professor in de atmosferische
fysica en woordvoerder van het Noorse Polaire Instituut
dat de gegevens had verzameld. “Het is niet het niveau
van CO2 dat het probleem is, omdat de aarde zich zal
aanpassen. Wat ons zeer ongerust maakt is de snelheid
waarmee de verandering optreedt. De CO2-niveaus hier
verhogen de laatste jaren 2.3 ppm per jaar.” “Dit
stijgingspercentage is veel hoger dan slechts 10 tot 20
jaar geleden. Nooit eerder stegen CO2-niveaus zo snel”
aldus Strom. De globale jaarlijkse gemiddelde groei voor
2007 was 2.14 ppm - het vierde jaar van de laatste zes
dat een jaarlijkse stijging te zien gaf van meer dan 2 ppm.
Vanaf 1970 tot 2000 nam de concentratie elk jaar met
ongeveer 1.5 ppm toe, maar sinds 2000 is de toename
gemiddeld 2.1 ppm.
“De cijfers zullen beleidsvormers voor het blok zetten als
ze komende december elkaar treffen om nieuwe
afspraken te maken over CO2-reductie.”, aldus Strom. De
klimaatwetenschappers adviseren dat de wereldgemiddelde niveaus van CO2 niet hoger dan ongeveer
450 ppm moeten worden.
http://www.energieraad.nl/newsitem.asp?pageid=11081

Sanyo begon in 1975 met onderzoek naar de
vervaardiging van amorf silicium zonnepanelen. In
1980 kwamen de eerste van die panelen op de markt.
In 1994 was men zover dat men HIT-cellen ging
maken en verkopen. HIT staat voor “Heterojunction
with intrinsic thin layer” ofwel een sandwich van amorf
en monokristallijn silicium. Deze HIT-techniek is steeds
verder verbeterd en nu heeft men dus onder
laboratoriumomstandigheden 23% celefficiency bereikt.
Celefficiency is iets anders dan paneelefficiency. Het
laatstgenoemde getal is meestal lager dan de efficiency
van de gebruikte cellen vanwege soldeerstrips, ruimte
tussen cellen, randen, reflecties etc. Reken op 2%
verschil tussen beide getallen. De HIT panelen die
Sanyo op dit moment aan u en ons verkoopt hebben
een paneeleffciency van 17% en dat kan worden
beschouwd als zeer goed.
Wanneer zonnestroompanelen voorzien van deze
cellen op de markt verschijnen is niet bekend. Ook
over de prijsstelling (prijs per Wp) heeft Sanyo nog
niets bekend gemaakt. De verwachting is dat de prijs in
eerste instantie vrij hoog zal zijn, zodat dergelijke
panelen vooral ingezet zullen worden waar de beschikbare ruimte de beperking is in plaats van het budget.

Proefkonijnen gevraagd
Het zal u niet ontgaan zijn dat Eneco op
tv reclamespotjes laat verschijnen
waarmee men het publiek informeert
over HRe-ketels. Eneco zoekt 50 huishoudens die mee willen doen aan een
proef met een HRe-ketel in hun huis.
HRe-ketels zijn microWKK systemen
'toverketels' die behalve warmte ook
elektriciteit opwekken. Huishoudens
kunnen zich zelfs opgeven om deel te
nemen aan de HRe-pilot van Eneco.
Eneco zegt voor 100% duurzaam te
gaan en wil dat samen met haar klanten
(decentraal) doen.
Net als de gewone HR-ketel zorgt de HRe-ketel voor
warmte en warm water. Daarnaast levert de nieuwe ketel
ook elektriciteit. Op deze manier (bekend als
warmtekrachtkoppeling, WKK) wordt het verbruikte gas
veel efficiënter benut en is een fors hoger rendement
mogelijk dan met een ouderwetse VR-ketel. Bijzonder is
de Stirlingmotor in de HRe-ketel. Volgens Eneco bespaart
de toverketel zowel CO2 als energiekosten. In een
gemiddelde Nederlandse woning zal de HRe-ketel jaarlijks
circa 2.500 kWh elektriciteit produceren terwijl er jaarlijks
per huis zo'n 3.600 kWh nodig is. Dit levert een CO2reductie op van ongeveer 1.000 kg per huis per jaar. Wie
meer elektriciteit opwekt dan nodig, levert dit via het
stopcontact terug aan het elektriciteitsnet.
Deelnemers betalen zo'n 2.000 euro, Eneco de rest.
Service en onderhoud zijn voor rekening van Eneco.
Geïnteresseerde consumenten kunnen zich opgeven via
de website www.eneco.nl/hre. Eneco selecteert 50
Nederlandse huishoudens. Op deze manier is Nederland
straks heel wat energieproducenten rijker. Aldus het
juichende persbericht. Wat is er voor en wat is er op tegen
om proefkonijn te worden, vroeg de redactie van de PttP
zich af. U weet, echte proefkonijnen leiden geen luxe
leventje. Integendeel, brr. Spelen met nieuwe technologie
is leuk maar kan kan ook z'n nadelen hebben.

De voordelen
Meedoen met de nieuwste technologie, je eigen stroom
opwekken, superefficient aardgas stoken, helpen Nederland minder CO2 te laten uitstoten.

De nadelen
Men blijft fossiele brandstof verbranden. De elektriciteit die
daarmee wordt opgewekt is niet duurzaam en niet groen,
alleen minder vies en grijs dan stroom uit een gascentrale.
Een terugleveringsvergoeding: vergeet het maar. De
toverketel stookt fossiel aardgas, dus komt de stroom
simpelweg niet in aanmerking voor subsidie.
Verder scheelt het Eneco een centrale, maar de
vervangende bedrijfskosten worden over even zovele HRe
bezitters uitgesmeerd. Plan is dat de collectieve HRe
bezitters straks een complete centrale uitsparen. Levert
dat de HRe bezitters straks iets op van de lagere kosten
die Eneco heeft? Toverketelbezitters gaan meer aardgas
stoken dan voorheen, dus de gasrekening wordt hoger. Dit
geldt speciaal als men een HR ketel vervangt door zo'n
mooie HRe ketel. Hoe dat kan? Heel eenvoudig. Neem de
warmtevraag van de woning en tel daar ruwweg het
aardgasequivalent van 2500 kWh bij op (namelijk de
elektriciteitsopbrengst van de HRe ketel). Straks komt er
een CO2 heffing en wie betaalt die? Niet Eneco, want die
streeft naar 100% duurzaam. Wie dan wel? De klant
natuurlijk!
Kortom, de redactie van de ZPV vindt de toverketel geen
killer application. Vergis u niet. Elke 10 kilowattuur opgewekt in het toverketeltje wordt opgewekt met 1 kubieke
meter aardgas. Dat is een natuurwet, daar helpt geen
moedertjelief tegen. Wat gebeurt er als men drastisch
bespaart op stroomverbruik? Eneco rekent met een
verbruik van liefst 3600 kWh per jaar. Dat moet Eneco
wel, want met minder stroomconsumptie komt de ketel
economisch helemaal niet uit. Het gebruik van de ketel
wordt paradoxaal bij elektriciteitsbesparing nog duurder
omdat de eigenaar meer stroom (zonder terugleververgoeding, dus gratis) aan het net teruglevert. Floep,
zegt de portemonnee, want aardgas is duur! De eigenaar
betaalt en geeft dus met duur aardgas stroom weg aan
Eneco die deze weer vrolijk aan de buurman levert (als
duurzaam opgewekte stroom, haha). Reden te meer om
de HRe ketel niet zonder meer te omarmen als panacee
voor de CO2 problematiek. Zonnestroompanelen kunnen
we wel aanbevelen. Die hebben geen alsmaar duurder
wordende fossiele brandstof nodig.
Het lijkt er op dat Eneco een marketingtechnisch
interessante manier gevonden heeft om haar klanten aan
fossiel aardgas gebonden te houden.
http://www.energieraad.nl/newsitem.asp?pageid=11650

Tweede CSP-centrale in Sevilla

Minister: "het gaat geweldig goed"

Zonthermische centrales (bekend als CSP – concentrating
solar power generation) bestaan er in soorten: trog, toren
en Stirling. De trog-ontwerpen zijn het bekendst: lange
rijen halfcilindervormige trogspiegels met in de brandlijn
een pijp waarin een warmtevloeistof wordt verhit. De
toren-ontwerpen zijn spectaculair vanwege het grote
aantal spiegels die als een gigantisch brandglas zonlicht
op een punt in een toren concentreren. Stirling-ontwerpen
bestaan uit lange rijen parabolische spiegels met ieder in
het brandpunt een Stirlingmotor die draait op de warmte
van geconcentreerd zonlicht.

Mooi niet dus als u het de ZPV vraagt. In een brief aan de
Tweede Kamer geeft mevrouw van der Hoeven (minister
van EZ) op 15 mei 2009 een overzicht van hoe het staat
met aanvragen en toekenningen van SDE gelden. Hier is
een samenvatting. De redactie van de PttP heeft terwille
van de eenvoud hier en daar getallen afgerond.

Vorig jaar kwam bij het Spaanse Sevilla de PS10 in
bedrijf, een zonthermische [demonstratie] centrale voorzien van 624 draaibare spiegels van ieder 120 vierkante
meter die zonlicht concentreren op een ‘stoomketel’ die
hoog in een toren is gemonteerd. Het opgewekte vermogen van de PS10 is 10 megawatt in de vorm van superhete stoom (257 graden). Op
4 mei j.l. is de tweede toren
officieel in bedrijf gesteld, de
PS20
Deze zonnetoren
werkt op hetzelfde principe
als zijn kleinere broertje. De
PS20 is omringd door 1255
draaibare spiegels en de
toren is 160 meter hoog. Het
vermogen is 20 MW. De
torens worden commercieel
geexploiteerd door de firma
Albengoa. Zo rukt duurzame
zonnestroom, in dit geval op
grote schaal, sterk op in Spanje.

Overvraag bestaat in de sectoren Biomassa Elektriciteit (m€
2126 aangevraagd; 4x overvraagd), Biomassa Gas (m€ 600
aangevraagd; 3x overvraagd), Zon-PV klein (m€ 152; 2 ½ x
overvraagd) en Zon-PV groot (m€ 1150 aangevraagd; 44x
overvraagd). Alle andere sectoren zijn ondervraagd.
Ronduit schrijnend is wind op land: m€ 5 aangevraagd,
315x ondervraagd). Op de suggestie om geld over te
hevelen van de sector Wind op land naar Zon-PV zegt de
minister keihard “Nee”. Om alle aanvragen te verwerken
heeft SenterNovem minstens 13 weken nodig.
Prompt vroeg de Tweede Kamer het naadje van de kous.
Op Kamervragen van GroenLinks (Halsema/Vendrik)
antwoordde de minister op 18 mei juichend dat er meer
vraag naar SDE subsidie was, en dat ze meer SDE
subsidie gaat geven door extra belasting op elektriciteit te
heffen. Ze is er zeker van de doelstelling van het kabinet
voor 2020 te halen (20% duurzaam opgewekte energie).
Meer dan een ordinaire belastingverhoging is de minister
niet van plan.
Eigenlijk laat de brief van 15 mei en het antwoord op de
Kamervragen zien hoe beroerd het beleid van het kabinet
Balkenende-IV is. Voor sectoren die door investeerders niet
interessant worden gevonden is heel veel geld beschikbaar
terwijl voor sectoren die wel interessant worden gevonden
juist heel weinig geld beschikbaar is. Verder is er onwil om
met fondsen te schuiven. Er blijven dus bakken geld in de
ruif liggen want: a) er is ondervraag, b) de ambtenaren van
SenterNovem kunnen het niet bijbenen. Toch zal er een
belastingverhoging worden voorgesteld om de SDE ruimer
te kunnen maken. Dat belastinggeld wordt in het grote
hongerige zwarte gat van de minister van Financiën gestort.
De minister vindt het eigen SDE model dus beter dan het
Duitse teruglevermodel dat nadrukkelijk buiten de
regeringsbegroting om gaat. Het argument dat de minister
gebruikt is eigenlijk dat ze geen wipkip wil zijn zoals haar
voorgangers. Ons idee is dat ze met zo'n strak en stug
beleid dan wel geen wipkip is, maar een kip zonder kop. Die
beesten hobbelen namelijk visieloos en richtingloos rond.

Casus IJsselstein
Inwoners van IJsselstein kregen op 19 mei 2009 een brief
in de bus van GSU, een dochter van Eneco die
installateurswerkzaamheden verricht. De brief kwam op
het volgende neer: Prachtig aanbod! Zonnepanelen met
vette subsidie van de gemeente. 3 zonnepanelen van ons
en u krijgt € 2205 subsidie van uw gemeente. Vul de
antwoordkaart in. Wat nog ontbrak was een slotzin ”Haast
uw want het aanbod is beperkt”.
Aangeboden werden 3 zonnepanelen van ieder 210 Wp
voor een som van € 3.995, kant en klaar op het dak.
Leuke en wervende brief, geen speld tussen te krijgen. De
redactie van de PttP bespeurde onraad, pakte de
rekenmachine en ging eens het internet op. Was dit wel
zo'n voordelig voorstel? Voor wie voordelig? Over het
fabrikaat zonnepaneel en het merk omvormer werd
immers niet gerept, wel werd de trompet gestoken over de
fantastische subsidie.
Op de website van de gemeente IJsselstein vonden we
een subsidieformulier van de nog steeds geldende
regeling 2008 “Zonnestein” waarbij € 3,50 per wattpiek
wordt beloofd voor PV-systemen tussen 400 en 1000 Wp
waarop geen andere subsidie wordt verkregen. Genereus
is het woord dat onmiddellijk de redactie in het hoofd
schoot. Nu de prijs. GSU rekent voor 630 Wp all-in liefst €
3.995, dat is per wattpiek € 6,34. Ziet u de
prijsontwikkeling va zonnepanelen op de website van
Solarbuzz.com (plaatje) dan ziet u meteen dat de GSU
panelen exorbitant duur zijn. Euro 4,50 is immers een

marktconforme prijs voor panelen. De redactie
controleerde dit door via internet enige courante prijslijsten
van installateurs na te lopen. Reken euro 5 per wattpiek

en u krijgt kwaliteitspanelen met een eersteklas omvormer
en de installateur legt ze voor u op het dak, BTW
inbegrepen. Installatie kost pakweg 10 eurocent per
wattpiek. GSU ligt dus qua prijs euro 1,34 boven een reële
prijs, ofwel 25%. Net niet genoeg om te spreken van
opzettelijk hoge prijsstelling maar lang weer niet laag
genoeg om de consument maximaal te laten profiteren.
De redactie ruikt hier een prijsopdrijving “omdat er toch
subsidie is”, en adviseert IJsselsteiners om zonnepanelen
aan te schaffen, maar dan via een erkende installateur die
betere prijzen hanteert dan GSU. En die zijn er genoeg.
Een slimme en handige IJsselsteiner kan door de
genereuze gemeentelijke subsidie zelfs zonnepanelen
aanschaffen die per saldo nul euro kosten. Wie had dat
gedacht in 2009! De ZPV heeft toch maar een briefje
gestuurd aan de verantwoordelijke wethouder in
IJsselstein dat dit allemaal riekt naar oneigenlijke
besteding van gemeenschapsgeld. Ook de gemeenteraad
is aangeschreven. De politiek in IJsselstein moet even
goed letten op marktwijzigingen als de commerciële
jongens dat doen. Consumenten moeten zich niet laten
overdonderen door 'prachtige' aanbiedingen.

Vlaanderen vs. Nederland
In Vlaanderen is in 2008 het geïnstalleerde vermogen aan
PV in vergelijking met 2007 verdrievoudigd. Door een visionair overheidsbeleid waardoor een terugverdientijd van
minder dan tien jaar kan worden gerealiseerd, de garantie
op een stabiele stroomprijs en inkomsten via groenestroomcertificaten behoren PV-systemen bij onze zuiderburen tot een uiterst rendabele investering. Volgens het
Vlaams Energie Agentschap telde Vlaanderen eind 2008
166 PV-systemen voor grootschalig gebruik (groter dan 10
kWp) waarvan 117 in 2008 werden gerealiseerd. De
overige 10.905 installaties (kleiner dan 10 kWp) zijn
eigendom van midden- en kleinbedrijf, en van gezinnen.
Bedrijven zijn goed voor een derde van de stroomproductie
uit zonne-energie. Uit cijfers van de Belgische
energieregulator VREG blijkt dat het totaal geïnstalleerde
vermogen uit PV-systemen groter dan 10 kWp is gestegen
van 8,4 MWp in 2007 tot 22,7 MWp vorig jaar. In het hele
land stond op 1 januari 2009 voor 61 MWp zonnesystemen,
waarvan 41 MWp in 2008 is geïnstalleerd. In Nederland
staat medio 2009 60 MWp, dus de Vlamingen zijn Nederland voorbijgesprint. Het gat wordt door het bijzonder
schrale beleid in Nederland steeds groter. (bron: De Tijd).

Spanje: olie op het vuur?

'Slimme' meter nog dommer

Spanje haalt in 2009 meer stroom uit zon dan uit olie. De
ontwikkeling van zonne-energie in Spanje gaat zo snel dat
ze in 2009 al kan bijdragen tot 2% van de totale vraag
naar elektriciteit, berekende de Spaanse afdeling van het
Wereld Natuurfonds. In 2002 produceerde Spanje nog 7
procent van de benodigde elektriciteit door inzet van olie.
In 2008 was dat aandeel gereduceerd tot 0,82%.
Bovendien loopt in Spanje de vraag naar elektriciteit terug
door de economische misère in de bouw en het
aanverwante bedrijfsleven. Woordvoerder Heikki Willstedt
van het Wereld Natuurfonds zegt “Door in te zetten op
hernieuwbare energie heeft de zonne-energie in Spanje
een mijlpaal bereikt die enkele jaren geleden ondenkbaar
was: in 2008 kwam in Spanje 0,85 procent van alle
elektriciteit uit zonne-energie, dit jaar kan dit cijfer
verdubbelen.”

Al een tijdje moeten we volgens sommige mensen aan de
'slimme' meter. Volgens voorstanders zou het nauwkeuriger inzicht in energieverbruik mensen aanzetten tot het
besparen van energie. De ZPV plaatst vraagtekens bij
deze aanname; mensen die niet geïnteresseerd zijn in
hun energieverbruik zullen dat zeer waarschijnlijk niet
ineens wél zijn als ze op een website hun verbruikscijfers
kunnen bekijken. Een nog veel groter bezwaar vinden we
de grove aantasting van de privacy: niet alleen de
gebruiker zelf maar ook het energiebedrijf krijgt een zeer
nauwkeurig inzicht in het energieverbruik waaruit van alles
af te leiden valt. Wanneer iemand op vakantie is
bijvoorbeeld, of hoe laat men naar bed gaat en weer
opstaat. Daarnaast brengt de 'slimme' meter en de hele
infrastructuur er achter een hoog elektriciteitsverbruik met
zich mee omdat al die data verstuurd, verwerkt en
opgeslagen moet worden. Verder verwachten we onnodig
hogere (vaste) kosten die zeer waarschijnlijk op de burger
afgewenteld gaan worden. Als laatste is voor de ZPV een
belangrijk punt dat mensen met zonnestroompanelen nog
altijd het beste af zijn met een 'ouderwetse' draaischijfmeter, omdat die verbruik en productie automatisch
saldeert. Met een 'slimme' meter ben je overgeleverd aan
de grillen van netbeheerder en leverancier. Gelukkig heeft
de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor verplichte
invoering afgekeurd.

Overigens verdient
de Spaanse regering
niet alleen een pluim
maar ook een veeg
uit de pan. Particulieren die fotovoltaïsche
zonnepanelen op hun huis
of in hun tuin plaatsen, kunnen de stroom aan het net verkopen. Vorig jaar
verlaagde de regering de tarieven die particulieren voor
die verkoop ontvangen en ook de hoeveelheid stroom die
ze kunnen verkopen werd beperkt. Het Wereld
Natuurfonds vindt dat de regering de ontwikkeling van de
sector afremt en dat dit niet te rijmen valt met de keuze
voor een nieuw energiemodel.
Probleem is ook dat Spanje laag scoort op het vlak van
CO2-uitstoot. In het Kyoto-verdrag kreeg het land de minst
strenge norm, een stijging van 15 procent ten opzichte
van 1990, maar zelfs die dreigt het niet te halen. Oorzaak
is o.a. de snel groeiende transportsector.
Pas de laatste jaren, met de socialistische regeringZapatero, investeert het land echt in hernieuwbare
energie, vooral in windenergie (Spanje is de tweede
grootste windenergieproducent in Europa), maar voor de
milieubeweging gaan de inspanningen te traag.
bron: www.duurzaamnieuws.nl, bericht 46825

Er is echter nog een punt waaraan door de media nog niet
veel aandacht is besteed, maar waarvan nu al blijkt dat
het een zwak punt is: data security, ofwel in goed
Nederlands gegevensbeveiliging. De website van Eneco
waar klanten met een 'slimme' meter hun gegevens
kunnen bekijken blijkt diverse beveiligingslekken te
vertonen, waardoor derden vrij eenvoudig volledig
toegang krijgen tot de actuele verbruiksgegevens. Een
potentieel gevaar is dat bijvoorbeeld een inbreker vooraf
even controleert in welke woningen in 'zijn' wijk al een
paar dagen geen of weinig energie verbruikt is, waaruit hij
kan afleiden dat de bewoners op vakantie zijn.
Eneco verweert zich door te melden dat de website nog in
testfase is, en ook niet bedoeld voor particulieren. De
woordvoerder vertelt dat de website die uiteindelijk door
particulieren gebruikt zal worden anders zal werken.
http://webwereld.nl/nieuws/58614/eneco-site-voor-slimmeenergiemeters-lek.html#source=head

