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Minister: postcoderoos voor zonnepanelen per 2021
vervangen door subsidie voor energiecoöperaties en VvE’s
>>> Project van 15 tot 300 kilowattpiek in aanmerking voor subsidie

Minister Wiebes vervangt de postcoderegeling voor zonnepanelen in 2021 door een
nieuwe subsidieregeling. Energiecoöperaties en VvE’s kunnen straks subsidie
aanvragen voor pv-systemen van 15 tot 300 kilowattpiek. Minister Wiebes van
Economische Zaken en Klimaat schrijft in een brief aan de Tweede Kamer
energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) vanaf komend
kalenderjaar niet alleen voor een zonne-energieproject, maar ook voor een
kleinschalig windenergieproject subsidie kunnen aanvragen. De huidige
postcoderoosregeling (red. formeel de regeling verlaagd tarief geheten) zal volgens
Wiebes per 1 januari 2021 komen te vervallen voor nieuwe gevallen.

SP plaatst vraagtekens bij uitvoerbaarheid verplichten
zonnepanelen op bedrijfsdaken
>>> Fractie vreest ongelijk speelveld

De verschillende fracties van de Tweede Kamer hebben minister Ollogren een reeks
kritische vragen gestuurd over het verplichten van zonnepanelen op bedrijfsdaken.
Zo twijfelt de SP aan de uitvoerbaarheid. ‘Vooral omdat mogelijk een ongelijk
speelveld ontstaat tussen gemeenten als het gaat om het aantrekken van bedrijven.
Kan de minister aangeven waarom niet gekozen is voor een generieke maatregel, die
zonnepanelen op daken bij nieuwbouw altijd verplicht stelt? Kan de minister
aangeven hoe de mogelijkheid van oneerlijke concurrentie tussen gemeenten wordt
voorkomen, als de ene gemeente wel de zonnepanelen verplicht en de andere niet?’

VvE en bewoner appartementencomplex verwikkelt in
rechtszaak over plaatsing zonnepanelen
>>> VvE klaagt pas 4 jaar na dato over plaatsing pv-systeem

Een Vereniging van Eigenaren en een eigenaar van een appartement zijn in een
rechtszaak verwikkeld over de oneigenlijke plaatsing van zonnepanelen door de
bewoner. De rechtbank Gelderland doet binnenkort uitspraak. Eind 2015 heeft de
betreffende appartementeigenaar 12 zonnepanelen op het dak van het
appartementencomplex geplaatst. Bovendien heeft hij op zijn balkon een
airco/luchtwarmtepomp geplaatst. De Vereniging van Eigenaren (VvE) de eigenaar er
eind 2019 schriftelijk op gewezen dat hij deze zonder toestemming van de VvE
zonnepanelen op het gemeenschappelijke dak heeft geplaatst. Om die reden
verzoekt de VvE de eigenaar om zowel de zonnepanelen als de airco-installatie te
verwijderen.

Steeds meer duidelijkheid over teruggave btw voor
nieuwbouwwoning met zonnepanelen
>>> Uitspraak Hoge Raad gewenst

Door recentelijke uitspraken van diverse rechters komt er steeds meer duidelijkheid
over de teruggave van de btw op nieuwbouwwoningen die uitgerust zijn met
zonnepanelen. 100 procent zekerheid is er echter nog niet. Dat stelt mr. Romano
Hagen van De Centrale BTW Teruggave. ‘Er zijn dit kalenderjaar 3 relevante
uitspraken gedaan over de btw-teruggave voor de bouwkosten van een
nieuwbouwwoning die uitgerust is met zonnepanelen. Consumenten die op een
nieuwbouwwoning zonnepanelen plaatsen, krijgen sowieso de btw op de
zonnepanelen terug. Inmiddels zijn er diverse rechtszaken geweest waarin de vraag
centraal stond of men ook een deel van de btw voor de bouwkosten van de
nieuwbouwwoning kan terugvragen. De redenatie hierbij zou zijn dat de woning
onderdeel is van de zonnepaneleninstallatie.’

Zuid-Holland lanceert subsidieregeling voor zonnepanelen op
onrendabele grote daken
>>> Jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar

Onder de titel ‘Zonnig Zuid-Holland’ gaat de provincie Zuid-Holland tot en met 2023
subsidie beschikbaar stellen voor plaatsing van zonnepanelen in grote hoeveelheden
op grote daken met een onrendabel kostenplaatje. Dit meldt het provinciebestuur in
het uitvoeringsprogramma ‘Schone Energie voor Iedereen’. Hierin staat hoe de
provincie in de periode 2020-2023 werkt aan de overgang naar duurzame energie. Er
is jaarlijks 1 miljoen euro budget beschikbaar, oftewel in totaal 4 miljoen euro.

Provincie Groningen keurt 3 zonneparken goed: 167
megawattpiek zonnepanelen voor Westerwolde
>>> Grootste zonnepark Nederland met 85 megawattpiek uitgebreid

De Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben besloten medewerking
te verlenen aan de realisatie van 3 verschillende zonneparken in Westerwolde van
Solar^elds, PowerField en LC Energy. Het gaat om zonnepark Veendijk van 62
megawattpiek, zonnepark Veenweg van 20 megawattpiek en een uitbreiding van
zonnepark Vlagtwedde met 85 megawattpiek. De uitbreiding van het zonnepark heeft
een omvang van circa 76 hectare.

Duitsland verwelkomt met SolarWelt nieuwe fabrikant van
zonnepanelen
>>> Zusterbedrijf Heckert Solar verzorgt distributie

Duitsland krijgt een nieuwe fabriek voor zonnepanelen. SolarWelt opent in het eerste
kwartaal van 2021 in Langenwetzendorf in de Duitse deelstaat Thüringen zijn
fabriek. In de eerste fase zal de productiecapaciteit in 4-ploegendienst ongeveer 400
megawattpiek bedragen. De distributie van de zonnepanelen wordt uitgevoerd door
Heckert Solar, dat gevestigd is in Chemnitz in de Duitse deelstaat Saksen. Heckert
Solar en SolarWelt kennen dezelfde eigenaren.

NTA 8800: ruim 50 procent gebouwen behoudt zelfde
energielabel, woning met zonnepanelen scoort slechter
>>> 'Woningen met zonnepanelen scoren slechter'

Ruim 50 procent van de gebouwen in Nederland behoudt bij de invoering van de
nieuwe bepalingsmethoden voor het meten van de energieprestatie van gebouwen –
de NTA 8800 – zijn huidige energielabel. Dat blijkt uit gegevens die het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gepubliceerd ten bate van de
internetconsultatie van de NTA 8800. De internetconsultatie ‘Regeling nieuwe
methodiek voor bepalen energieprestatie gebouwen en de inijking energielabels’
duurt tot en met 12 juni 2020.

Nieuwe Omgevingswet in werking per 1 januari 2022
>>> Wet versnelt besluiten over zonne-energieprojecten

De nieuwe Omgevingswet wordt per 1 januari 2022 ingevoerd. Heet Rijk en de
koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming
bereikt. Er is hierdoor extra ruimte voor een goede voorbereiding. Onlangs werd al
bekend dat de Omgevingswet door de uitbraak van het coronavirus in Nederland niet
op 1 januari 2021 in werking zou treden. Het ontwerp van het Koninklijk Besluit met
de nieuwe inwerkingtredingsdatum wordt na de zomer voorgelegd aan de Eerste en
Tweede Kamer. Als het parlement akkoord is, wordt de datum van januari 2022
de^nitief vastgesteld.

Investeringsplan Stedin: 3,5 tot 6,5 gigawattpiek
zonnepanelen in 2030
>>> Netbeheerder hanteert 3 verschillende scenario's

In het werkgebied van Stedin zal in 2030 tussen 3,5 tot 6,5 gigawattpiek aan
zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Dat blijkt uit het investeringsplan dat Stedin heeft
gepresenteerd voor de periode tot en met 2030. Het gemiddelde investeringsbedrag
voor de periode 2020-2022 bedraagt voor Stedin 581 miljoen euro per jaar. Dit is een
toename ten opzichte van voorgaande jaren. Het gemiddelde investeringsbedrag
over 2017 – 2019 bedraagt 492 miljoen euro per jaar.

Energie-Nederland: vertraging doelen Klimaatakkoord
onacceptabel, behoud ook 'bankingjaar' SDE++
>>> Pleidooi voor willekeurig afschrijven van investeringen

Energie-Nederland stelt dat een mogelijke vertraging van het bereiken van de doelen
uit het Klimaatakkoord onacceptabel is. Het Klimaatakkoord kan zelfs een
katalysator zijn voor groen herstel na de coronacrisis. Energie-Nederland heeft in een
position paper aan de Tweede Kamer verschillende sleutels aangereikt voor groen
herstel; met het Klimaatakkoord als belangrijke katalysator. Om deze koers te
ondersteunen zouden 2 randvoorwaarden van belang zijn in een groen herstelpakket:
met steunmaatregelen de liquiditeitspositie van ondernemend Nederland op peil
houden en de mogelijkheid bieden voor het willekeurig afschrijven van investeringen.

Netbeheerders presenteren nieuwe manier voor aanmelden
zonnepanelen
>>> Ook vermogen van omvormer vanaf nu geregistreerd

De netbeheerders hebben de website energieleveren.nl vernieuwd. Daarmee is ook
de wijze waarop eigenaren hun zonnepanelen moeten laten registreren bij hun
netbeheerder. De wijzigingen gelden per direct voor iedereen die een nieuwe
opwekinstallatie van het type A – met een aansluitvermogen tot 1 megawatt – wil
aanmelden. Bij het aanmelden van de zonnepanelen moet de eigenaar – of de
installateur als hij de zonnepanelen aanmeldt namens de eigenaar – meerdere
gegevens achterlaten, te weten waaronder het vermogen van de omvormer en het
vermogen van de zonnepanelen.
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Nieuwe vacatures

> Technisch beheerder | Zonneplan
> Inspecteur PV-installaties | Straightforward
> Partnermanager Installatiebedrijven | Zonneplan
> Head of Operations Energietransitie | Zonneplan
> Partnermanager Installatiebedrijven | Zonneplan
> Werkvoorbereider Duurzame Energie | Zonneplan
> Praktijkopleider Elektrotechniek | Zonneplan
> Senior Project Developer Solar 75-95k+ | kWh People
> Operationeel Directeur | Bosch & van Rijn

Openstaande vacatures

> Verkoper / Adviseur Zonnepanelen -
Regio Noordwest-Nederland |
Zonnepanelen op het dak BV

> Accountmanager Solar | kWh People
> Ervaren onderaannemer/zzp’er

service zonnepanelen | Zon & Zo
> Service Coördinator | Zonnepanelen

op het dak BV
> Coördinator KAM (Kwaliteit, Arbo &

Milieu) | Exasun B.V.
> Accountmanager Solar Regio Zuid |

Vamat BV
> Sales Representative (Nederland) |

BayWa r.e. Solar Systems S.à r.l.
> Jr ICT Professional | Solar^elds
> Werkvoorbereider | Zonnepanelen op

het dak BV
> Technical Support Representative |

Growatt New Energy BV
> Senior Project Developer

Energieprojecten | kWh People
> Functioneel Beheerder |

Energiebedrijf Vrijopnaam
> Medewerker Klantenservice &

klanttevredenheid | Energiebedrijf
Vrijopnaam

> Projectontwikkelaar Zon |
Energiebedrijf Vrijopnaam

> Consultant Duurzame Warmte |
ECONNETIC bv

> Project coordinator | Enovos Green
Power

> Consultant Zonne-energie |
ECONNETIC bv

> Consultant Financiering |
ECONNETIC bv

> Contractmanager Netbeheer Solar |
kWh People

> Technical Support Engineer
Internationaal | SOLARWATT B.V.

> Accountmanager zonne-energie
Nederland | SOLARWATT B.V.

> Projectleider | Eigenenergie.net
> Operationeel Uitvoerder |

Eigenenergie.net
> S&O monteur | Eigenenergie.net
> (Elektro)monteur / montage

medewerker | Slim Opgewekt
> Medewerker Verkoop Binnendienst |

Exasun B.V.
> Accounting employee | Solar^elds
> Syteem- en netwerkbeheerder |

Solar^elds
> Accountmanager B2B | E2-Energie
> PV-Engineer | E2-Energie
> Projectleider | E2-Energie
> Manager service en onderhoud | E2-

Energie
> Directeur Operations & Projects | E2-

Energie
> Projectbegeleider | Zonnepanelen op

het dak BV
> (Assistent) Servicemonteur |

Zonnepanelen op het dak BV
> Accountmanager | KiesZon BV
> Senior Project Developer | NaGa

Solar Holding B.V.
> Ervaren installatieteam

Zonnepanelen | Zon & Zo

> Verkoper / Adviseur zonnepanelen
B2B | PV-projecten B.V.

> Voorman Montageteam /
Elektromonteur | PV-projecten B.V.

> Junior Planoloog Solar | kWh People
> Receptioniste | ESTG
> Magazijnmedewerker | ESTG
> Inside Sales medewerker

Scandinavië | ESTG
> Inside Sales medewerker Duitsland |

ESTG
> Inside Sales medewerker Frankrijk

en België | ESTG
> Inside Sales medewerker Nederland |

ESTG
> Projectleider Duurzame Energie |

Libra Energy BV
> Commercieel Projectleider | KiesZon

BV
> AC Engineer | KiesZon BV
> Service Monteur | KiesZon BV
> Projectleider | KiesZon BV
> Junior Business Developer - PV |

Unisun Energy
> Business Development / Sales

Manager - PV Introduction | Unisun
Energy

> Verkoper / Adviseur Zonnepanelen -
Regio Noordwest-Nederland |
Zonnepanelen op het dak BV

> Ervaren onderaannemer/zzp’er
service zonnepanelen | Zon & Zo
Duurzame Oplossingen

> Senior projectmanager solar /
afdelingsmanager | PowerQ

> Projectleider zonnepanelen | PowerQ
B.V.

> Project Manager, Solar Energy |
COFRA Holding

> Werkvoorbereider | Zonnepanelen op
het dak BV

> Project Manager - PV | Unisun Energy
> Dakdekker Utrecht | Zonmaat
> Installateur zonnepanelen Utrecht |

Zonmaat
> Installateur zonnepanelen Friesland |

Zonmaat
> Installateur zonnepanelen Noord-

Holland | Zonmaat
> Elektricien Utrecht | Zonmaat
> Projectmanager zonnepanelen

Utrecht | Zonmaat
> Accountmanager Solar | Vamat
> Project Manager | Zoncoalitie
> Marketing Manager | Zoncoalitie
> Senior Client Manager | Zoncoalitie
> Monteur Zonnepanelen | ESBE-

Europe Solartechniek B.V.
> Servicedeskmedewerker | De Groene

Monteurs
> Storingsmonteur | Slim Opgewekt!
> Project Manager Uitvoering Solar |

iChoosr
> Inspecteur PV-Projecten |

Straightforward
> Adviseur Zon op dak | HVC

Activiteitenkalender
 
• | The Solar Future NL | (8-9 juli)
• | Solar Solutions International | (7-9 sept)
• | EU PV SEC | (7-11 sept)
• | Floating Solar Conference | (17 sept)
• | Vakbeurs Energie | (6-8 okt)
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