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Juni 2020-editie van tijdschrift Solar
Magazine verschenen
>>> Tijdschrift gratis te downloaden als pdf

De nieuwste editie van Solar Magazine (editie juni
2020) is verschenen. Deze editie bevat onder meer
interviews met doorstarters Solesta, ISSOL en
Tempress en de 3 garantiefondsen voor
zonnepanelen. Maar ook over de introductie van
dynamische vermogensregeling door netbeheerder
Liander die stelt dat dit concept een oplossing vormt
voor 25 procent van de transportbeperkingen.

Nieuwe versies handboek en eindtermen zonne-energie op
komst
>>> ‘Eindtermen blauwdruk voor opleidingen, examens en erkenningsregeling’

De Nederlandse zonne-energiesector verwelkomt nog in 2020 nieuwe eindtermen,
gevolgd door een nieuwe versie van het Handboek Zonne-energie in 2021. Beide
producten zijn onderdeel van een professionaliseringsslag. OTIB is als
opleidingsfonds voor de installatiebranche de partij die de eindtermen voor zonne-
energie opstelt. Remco Pakker is de verantwoordelijke projectleider. ‘Het opstellen
van de nieuwe eindtermen staat daarbij logischerwijs in nauw verband met de
nieuwe erkenningsregeling. De eindtermen zijn de blauwdruk voor alle opleidingen,
de examinering en de erkenningsregeling.’

Zorgen bij top 15 over kansen pv in SDE++: ‘Keuze tussen een
(te) lage subsidie of geen subsidie gauw gemaakt’
>>> 'Fatale fout om CO2-opslag te subsidiëren'

80 procent van de 15 grootste projectontwikkelaars van zonnedaken en zonneparken
heeft in de voorjaarsronde van de SDE+ tegen extra lage basisbedragen subsidie
aangevraagd. Bijna 90 procent van de 15 grootste projectontwikkelaars die de
redactie van Solar Magazine ondervraagd heeft, is bang dat zonnestroom komend
najaar binnen de SDE++ buiten de boot valt. ‘Er zullen nog steeds projecten
aangevraagd worden, maar of deze positief beschikt worden is de vraag’, stelt een
van de bedrijven. ‘De nieuwe SDE++-systematiek is tot stand gekomen door een
lobby van grote “fossiele” bedrijven. Door de focus te verleggen naar CO2-afvang en -
opslag (CCS) kopen deze bedrijven tijd. Mijn indruk is dat we over 10 jaar
concluderen dat we als land na de subsidie van biomassabijstook nog een fatale
fout hebben gemaakt door CO2-opslag te subsidiëren.’

Liander: dynamische vermogensregeling tussentijds
alternatief voor 25 procent van transportbeperkingen
>>> Netbeheerder gaat structureel nieuwe stroomsnelwegen aanleggen

Congestie… Het woord is inmiddels onlosmakelijk verbonden met de zonne-
energiesector. Maar er gloort hoop, want Liander biedt zijn klanten een nieuwe,
tussentijdse oplossing aan: dynamische vermogensregeling. ‘We proberen een
aantal transportbeperkingen slim op te lossen’, opent Wouter van den Akker het
gesprek. Hij is manager Strategie & Innovatie bij Liander. ‘Een van de nieuwste
instrumenten is dynamische vermogensregeling van grootschalige zonnedaken en
zonneparken. De omvormers worden hierbij zó geprogrammeerd dat ze voorkomen
dat de spanning in het net te hoog wordt als er meer elektriciteit doorheen stroomt.
Dat doen de omvormers door onder meer “onbruikbare” blindstroom van het net te
halen en het actieve vermogen te beperken op die momenten dat het nodig is.’

Garantiefondsen: ‘Consumenten een keuze geven om
teleurstellingen met zonnepanelen te voorkomen’
>>> Fondsen vertegenwoordigen ruim 275 megawattpiek vermogen

Stichting GarantieFonds Duurzame Energie, Stichting Garantiefonds ZonneEnergie en
Stichting Garantiefonds ZonZeker. Het zijn 3 stichtingen die consumenten in
Nederland extra garanties bieden voor zonnepanelen. Niet alleen de consument die
zonnepanelen koopt, maar ook de installateur die zich bij een van de fondsen
aansluit, doet er slim aan zich te verdiepen in de voorwaarden van de verschillende
garantiefondsen. De redactie van Solar Magazine ging op onderzoek uit en legde alle
3 de fondsen een reeks vragen voor. Gezamenlijk vertegenwoordigen de 3 fondsen,
variërend van 5 tot 220 megawattpiek, ruim 275 megawattpiek aan geïnstalleerd
vermogen bij consumenten met zonnepanelen.

Solesta maakt doorstart: ‘In 2021 willen we de eerste 1.500
zonneboilers plaatsen’
>>> Bedrijf werkt met volledig nieuw team

Wat eens een grote Nederlandse belofte was op het gebied van de fabricage,
verkoop en installatie van zonneboilers – Solesta – moest begin dit jaar faillissement
aanvragen. Inmiddels is de doorstart echter een feit. 2 investeerders, onder wie Bob
de Jong – onder andere het technische brein binnen het team – namen het
intellectueel eigendom, de inventaris, naam en voorraden over. Zij weten zeker dat ze
het succes dat ooit gloorde alsnog kunnen boeken. Om dat te realiseren, worden
onder andere een signijcante upgrade van de technologie en een wezenlijke
professionaliseringsslag in de organisatie doorgevoerd.

Roebyem Anders en Jan Slaghekke (Sungevity): ‘In 2025
willen we 3 keer zo groot zijn’
>>> Focus op woningcorporaties en woningeigenaren

‘Over 5 jaar zal blijken dat zonne-energie voor veel mensen het startpunt is geweest
om duurzamer te leven. De elektrische auto en een thuisbatterij zullen te zijner tijd
het nieuwe normaal zijn.’ Aan het woord zijn Roebyem Anders en Jan Slaghekke van
Sungevity. Samen hebben Slaghekke en Anders Sungevity uitgebouwd tot een van de
marktleiders in het residentiële segment van de Nederlandse en Belgische zonne-
energiemarkt. De focus ligt daarbij niet alleen op koophuizen, maar ook op
huurwoningen. Oftewel: op consumenten en woningcorporaties. Slaghekke: ‘Zowel in
België als Nederland bevinden we ons in de top 5. In België ligt het zwaartepunt op
de woningeigenaren, in Nederland is de verhouding tussen woningcorporaties en
woningeigenaren ongeveer 50-50.’

Zonnepanelen verkopen op Curaçao: ‘Het vertrouwen is
ernstig geschaad door een zwalkende overheid’
>>> Bom onder de markt gelegd

In de Caraïben schijnt de zon vrijwel altijd. Dat biedt een uitstekende basis voor
korerende zonne-energiebedrijven. Maar wat in theorie geldt, is niet altijd waar in de
praktijk. Op Curaçao werd begin 2015 een kaalslag van de sector ingezet door het
plots omgooien van de bestaande salderingsregeling en het invoeren van de
zonnetax. Die maatregelen werden eind 2018 deels teruggedraaid. Volgens Hans van
der Gulik leidt dat niet automatisch tot een ‘snel herstel.’

Copyright © 2020 Dé Duurzame Uitgeverij, alle rechten voorbehouden.

Wilt u de manier waarop u deze nieuwsbrief ontvangt wijzigen?
U kunt hier uw voorkeur aanpassen of u hier uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Download de juni 2020-editie...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://twitter.com/SolarMagazineNL
https://www.linkedin.com/groups/4855715
https://www.facebook.com/SolarMagazineNL/
https://solarmagazine.nl/
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i21737/juni-2020-editie-van-tijdschrift-solar-magazine-verschenen
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i21738/nieuwe-versies-handboek-en-eindtermen-zonne-energie-op-komst
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i21740/zorgen-bij-top-15-over-kansen-pv-in-sde-keuze-tussen-een-te-lage-subsidie-of-geen-subsidie-gauw-gemaakt
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i21739/liander-dynamische-vermogensregeling-tussentijds-alternatief-voor-25-procent-van-transportbeperkingen
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i21744/garantiefondsen-consumenten-een-keuze-geven-om-teleurstellingen-met-zonnepanelen-te-voorkomen
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i21742/solesta-maakt-doorstart-in-2021-willen-we-de-eerste-1-500-zonneboilers-plaatsen
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i21743/roebyem-anders-en-jan-slaghekke-sungevity-in-2025-willen-we-3-keer-zo-groot-zijn
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i21741/zonnepanelen-verkopen-op-curacao-het-vertrouwen-is-ernstig-geschaad-door-een-zwalkende-overheid
http://eepurl.com/duCVR1
https://us18.campaign-archive.com/home/?u=90e6209eae864c57c5eaa9504&id=54b49bf328
https://us18.campaign-archive.com/feed?u=90e6209eae864c57c5eaa9504&id=54b49bf328
javascript:;

