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Vlaanderen voert nieuwe premie in voor aanschaf
zonnepanelen door huishoudens
>>> Premie ingevoerd per 1 januari 2021

Vlaanderen voert per 1 januari 2021 een nieuwe subsidie in voor de uitrol van
zonnepanelen bij huishoudens. Deze is van toepassing voor pv-systemen met een
maximaal AC-vermogen van de omvormer van 10 kilovoltampère. De invoering van
de nieuwe investeringspremie hangt samen met de uitfasering van de
terugdraaiende teller en de invoering van de digitale meter. De eenmalige premie
komt in de plaats van het jaarlijks voordeel van het terugdraaiende-tellerprincipe dat
wegvalt voor nieuwe zonnepaneelinstallaties vanaf 2021.

Vlaamse subsidie op zonnepanelen voor consumenten: alle
feiten en cijfers op een rij
>>> 32 miljoen euro budget in 2021

Vlaanderen kondigde deze maand aan om per 1 januari 2021 een nieuwe subsidie in
te voeren voor de uitrol van zonnepanelen bij huishoudens. De redactie van Solar
Magazine zet alle feiten en cijfers op een rij…In 2021 bedraagt de subsidie 300 euro
per kilowattpiek tot systemen van 4 kilowattpiek en nog eens 150 euro per
kilowattpiek tot systemen van 6 kilowattpiek. Het premiebedrag zal jaarlijks
aangepast worden aan de dalende investeringskosten om oversubsidiëring te
vermijden. De premie is bovendien begrensd tot 40 procent van de
investeringskosten, vermeld op de betreffende facturen.

Onderzoek ministerie van Economische Zaken en Klimaat: 23
procent Nederlanders wil zonnepanelen
>>> Kantar ondervraagt 1.040 Nederlanders

23 procent van de Nederlanders is voornemens om zonnepanelen dat plaatsen. Dat
blijkt uit een Vitspeiling uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar in opdracht van
het ministerie van Economische Zaken. De Vitspeiling van Kantor brengt het belang
in kaart dat Nederlanders hechten aan het onderwerp klimaat en de zaken die men al
doet met betrekking tot duurzaamheid en duurzaam gedrag. 72 procent van de 1.040
Nederlanders die meewerkte aan het onderzoek maakt zich (veel) zorgen om het
klimaat. Voor de meeste Nederlanders (81 procent) geldt dat hun mening over
klimaatproblematiek niet beïnvloed is door de coronacrisis.

Friesland verbiedt tijdelijk nieuwe zonneparken op
landbouwgrond
>>> Provincie werkt aan invoering Zonnelader

Ondernemers die in Friesland een zonnepark op een landbouwperceel willen bouwen,
moeten hun plannen in de ijskast zetten. De Provinciale Staten hebben besloten dat
deze plannen voorlopig niet behandeld mogen worden. De provincie wil de aanleg
van zonneparken op landbouwgrond beperken om die te behouden voor de
landbouw. Het verbod op nieuwe zonneparken op landbouw grond geldt daarom
vanaf woensdag 3 juni.

7 procent van consumenten die slimme meter weigert, doet dit
vanwege zonnepanelen
>>> Marktbarometer jaarlijks uitgevoerd

Nog maar 7 procent van de consumenten die zijn slimme meter laat uitzetten, doet
dit omdat men bang is dat de slimme meter nadelen kan bieden in verband met
teruglevering van stroom bij zonnepanelen. Dat blijkt uit de ‘Marktbarometer
Aanbieding Slimme Meters | Voortgangsrapportage 2019’ die minister Wiebes van
Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. In de
periode van 2015 tot en met 2020 wordt de slimme meter grootschalig aangeboden.

ODE en Techlink: veiling Vlaamse regering werkt uitrol
zonnepanelen bij mkb tegen
>>> ODE breekt lans voor pv-carports

Door vanaf 2021 een veiling te starten van investeringssteun voor middelgrote en
industriële zonnepaneelsystemen werkt de Vlaamse regering de uitrol van
zonnepanelen bij kleine en middelgrote ondernemingen tegen. Dat stellen ODE –
waartoe PV-Vlaanderen behoort – en installateurskoepel Techlink. Vlaanderen
kondigde afgelopen week aan het investeringssteunprogramma voor kleine en
middelgrote windturbines van 10 tot 300 kilowatt uit te breiden met middelgrote
zonnepaneelinstallaties van 40 kilowatt tot en met 2 megawatt omvormervermogen.

Zonnepanelen produceren op zee 13 procent meer stroom dan
op land
>>> Universiteit Utrecht ontwikkelt computermodel

Zonnepanelen produceren op zee gemiddeld 13 procent meer stroom dan op land. In
sommige maanden loopt het verschil zelfs op tot 18 procent. Dat melden
onderzoekers van de Universiteit Utrecht. De onderzoekers hebben een
computermodel ontwikkeld voor drijvende zonnepanelen op zee waarin ze de
effecten van wind, golven en temperatuur simuleerden. De onderzoekers baseerden
zich op meteorologische gegevens van de campus van de Universiteit Utrecht en de
Noordzee. Daaruit berekenden ze de opbrengst voor zowel de situatie op land als op
zee.

Spitsstrook elektriciteitsnet wordt na de zomer vrijgegeven
>>> 5 tot 30 procent meer capaciteit beschikbaar

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat meldt aan de Tweede Kamer
dat de vluchtstrook van het hoogspanningsnet na de zomer wordt vrijgegeven voor
onder meer het aansluiten van zonneparken. Wiebes herhaalt in de Kamerbrief dat
de maatregelen voor korte en lange termijn die hij genomen heeft enkel verlichting
bieden. ‘Ze zullen het gebrek aan capaciteit niet structureel kunnen verhelpen.
Netuitbreiding en -verzwaring blijft vooralsnog nodig als structurele oplossing.
Netbeheerders investeren dan ook fors om de transportcapaciteit uit te breiden.’

Minister wil netbeheerders mogelijkheid geven netaansluiting
in extreme gevallen te weigeren
>>> Wiebes wil strenge voorwaarden in nieuwe Energiewet

Minister Wiebes wil netbeheerders de mogelijkheid geven om in extreme situaties
een netaansluiting tijdelijk te weigeren. Wiebes wil deze mogelijkheid met strenge
voorwaarden gaan omkleden in de nieuwe Energiewet. ‘Onvoorwaardelijke
aansluiting van nieuwe partijen, wanneer nog geen transportcapaciteit beschikbaar
is, kan leiden tot (verergering) van congestieproblemen of bestaande aangeslotenen
door de komst van nieuwe aangeslotenen in onredelijke mate raken in hun
bestaande en overeengekomen transportcontracten. Het voornemen is daarom om
in de Energiewet het wettelijk kader voor aansluiten en transporteren te herzien.’

Eigen Huis: meerprijs extra zonnepaneel nieuwbouwwoning
nog altijd 593 euro
>>> Kopers ontevreden over meerprijzen

Een extra zonnepaneel op een nieuwbouwwoning kost gemiddeld nog ‘maar’ 593
euro. Dat is een kwart minder dan 3 jaar geleden. Dit blijkt uit onderzoek van de
Vereniging Eigen Huis naar 100 meer- en minderwerklijsten. Bij eerder onderzoek –
daterend uit 2017 – kostte een extra zonnepaneel voor een nieuwbouwwoning
gemiddeld nog 787 euro, met een uitschieter naar 1.512 euro. Kopers van een
nieuwbouwwoning moeten volgens het onderzoek van Eigen Huis nog altijd vaak
Vink bijbetalen om een huis te krijgen dat voldoet aan de verwachtingen.

Thialf moet van verzekeraar zonnepanelen uitzetten,
verwijdering van dak dreigt
>>> Zonnepanelen al sinds 2016 op dak schaatsstadion

IJsstadion Thialf meldt alle zonnepanelen op het dak uitgezet te hebben. De huidige
brandverzekering van Thialf is door de verzekeraar AFM opgezegd per einddatum 31
mei wegens het brandrisico van de zonnepanelen. Thialf heeft de provincie Friesland
eind mei geïnformeerd dat als gevolg van verzekeringsproblemen de directie heeft
besloten de 5.000 zonnepanelen die al sinds 2016 op het dak liggen uit te schakelen.
Zonder het uitschakelen van de zonnepanelen bleek het pand niet meer tegen brand
te kunnen worden verzekerd per 31 mei jongstleden.

College van Beroep voor het Bedrijfsleven verbiedt opknippen
zonnedaken en zonneparken
>>> Uitspraak deKnitief, beroep niet mogelijk

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft geoordeeld dat het
opknippen van een zonnepark in meerdere WOZ-objecten om zo meerdere kleine en
goedkopere netaansluitingen te krijgen, verboden is. Deze uitspraak van het CBb is
deinitief, want het CBb is de eindrechter in deze rechtszaak. Het orgaan heeft nu
bepaald dat niet in alle gevallen zonder meer moet worden aangesloten bij de
objectafbakening zoals deze blijkt uit een door het college van burgemeester en
wethouders afgegeven WOZ-beschikking.

Installateur van zonnepanelen Totaal-zonnepanelen failliet
>>> Bedrijf actief in Brabant, Zeeland en Zuid-Holland

echtbank van Zeeland-West-Brabant heeft installatiebedrijf Totaal-zonnepanelen B.V.
failliet verklaard. De installateur van zonnepanelen is gevestigd in Roosendaal te
Noord-Brabant. Over de kans op een doorstart is nog geen informatie bekend. Frans
van der Stap van Lawton Advocaten is aangewezen als curator. Totaal-Zonnepanelen
werd in december 2015 opgericht en is actief in Brabant, Zeeland en Zuid-Holland.
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Nieuwe vacatures

> Commercieel Projectleider | KiesZon bv
> Teamleider Inkoop | Exasun B.V.
> Senior Service Technician Solar | kWh People
> Hoofdmonteur Zonnepanelen Dordrecht | Zelfstroom Montage

Openstaande vacatures

> Projectbegeleider | Zonnepanelen op
het dak BV

> (Assistent) Servicemonteur |
Zonnepanelen op het dak BV

> Consultant Zonne-energie |
ECONNETIC bv

> Service en Onderhoud Monteur
Zonnepanelen | TechCaps (Xaam)

> AC/DC Engineer Zonnepanelen |
TechCaps (Xaam)

> Werkvoorbereider Zonnepanelen |
TechCaps (Xaam)

> Projectleider Zonnepanelen |
TechCaps (Xaam)

> Functioneel Applicatiebeheerder |
KiesZon BV

> Service Monteur | KiesZon BV
> AC Engineer | KiesZon BV
> Accountmanager New Business B2B

| KiesZon BV
> Accountmanager | KiesZon BV
> Inside Sales medewerker Frankrijk

en België | ESTG
> Inside Sales medewerker

Scandinavië | ESTG
> Ervaren installatieteam

Zonnepanelen | Zon & Zo Duurzame
Oplossingen

> Service Planner | Zonnepanelen op
het dak BV

> 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
> 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 | Solarields
> 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

> 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 | Solarields
> Syteem- en netwerkbeheerder |

Solarields
> 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.
> 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
 
• | Solar Solutions International | (7-9 sept)
• | EU PV SEC | (7-11 sept)
• | Floating Solar Conference | (17 sept)
• | Vakbeurs Energie | (6-8 okt)
• | The Solar Future NL | (23-24 september)
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