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Tweede Kamer neemt motie aan om looptijd beschikking SDE+
met 1 jaar te verlengen
>>> Minister Wiebes neemt uiteindelijk besluit

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.

Celstraf voor ex-directeur EnInity na fraude met
groenstroomcertiIcaten voor zonnepanelen
>>> Nog 5 andere verdachten veroordeeld tot celstraf

Patrick Decuyper, ex-directeur van het Vlaamse zonne-energiebedrijf EnMnity, is
veroordeeld tot 2 jaar celstraf voor fraude met groenestroomcertiMcaten voor
zonnepanelen. Dat heeft de rechtbank in Brussel bepaald. De correctionele
rechtbank heeft Decuyper een gevangenisstraf van 2 jaar opgelegd waarvan de helft
met uitstel. 5 andere verdachten zijn veroordeeld tot celstraffen van 18 maanden tot
3 jaar. Bovendien krijgen 4 bedrijven – waaronder EnMnity – boetes van 144.000 tot
288.000 euro opgelegd.

Motie in Tweede Kamer aangenomen om gebouwen met
zonnepanelen verzekerbaar te houden
>>> PvdA'er Moorlag nam initiatief voor motie

De Tweede Kamer heeft in grote meerderheid een motie van de Partij van de Arbeid
(PvdA) aangenomen die de regering verzoekt om gebouwen met zonnepanelen
verzekerbaar te maken. De motie van PvdA-Kamerlid William Moorlag verzoekt de
regering stappen te zetten die bevorderen dat de risico’s van zonnepanelen afnemen
en belemmeringen weg te nemen om zonnepanelen onder de dekking van
verzekeringen te houden en te brengen.

DeInitief geen doorstart voor fabrikant van hybride
zonnecollectoren Solarus
>>> Onderhandelingen mislukt

Solarus, de Limburgse fabrikant van hybride zonnecollectoren, maakt deMnitief geen
doorstart. Curator Jan van den Heuvel meldt dat onder meer het uitbreken van de
coronacrisis roet in het eten heeft gegooid. Solarus werd begin februari failliet
verklaard. In zijn nieuwste faillissementsverslag meldt de curator nu dat de
onderhandelingen enige tijd geduurd hebben, maar ‘mede in verband met de plots
ontstane coronacrisis niet tot een overeenkomst hebben geleid’.

Problematiek van dubbele energiebelasting bij energieopslag
toch niet per 2021 opgelost
>>> Marktbarometer jaarlijks uitgevoerd

De problematiek van de dubbele energiebelasting bij energieopslag wordt toch niet
per 2021 opgelost. Dat schrijft staatssecretaris van Financiën Vijlbrief in een brief
aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer nam al in november 2018 een motie aan
om de dubbele energiebelasting bij het opslaan van stroom in
energieopslagsystemen op te heffen. Staatssecretaris Menno Snel van Financiën
meldde vervolgens afgelopen zomer de dubbele energiebelasting bij het opslaan van
stroom in batterijopslagsystemen per 2021 op te willen lossen door een wijziging
van de wetgeving.

Onafhankelijk onderzoek naar aanleg zonnepanelen bij
onverzekerbaar Thialf
>>> Provincie en gemeentenmengen zich in discussie

De aandeelhouders, provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen hebben in overleg
met Thialf besloten een onafhankelijk, extern onderzoek te starten naar de
zonnepanelen op het dak van het schaatsstadion. IJsstadion Thialf meldde begin
juni alle zonnepanelen op het dak uitgezet te hebben. De huidige brandverzekering
van Thialf is door de verzekeraar opgezegd per einddatum 31 mei wegens het
brandrisico van de zonnepanelen. De kwestie heeft inmiddels tot Kamervragen van
GroenLinks en de PvdA geleid.

CertiQ: 120,1 megawattpiek SDE+-projecten opgeleverd in mei
2020
>>> 50 procent groei ten opzichte van 2019

In de maand mei is er 120,1 megawattpiek aan SDE+-projecten met zonnepanelen
opgeleverd. Dat blijkt uit gegevens van CertiQ. In totaal beschikt Nederland nu over
3,5 gigawattpiek aan pv-vermogen uit de SDE+. In de maand mei 2020 werd er 50
procent meer vermogen opgeleverd dan in dezelfde maand van het vorige
kalenderjaar zoals blijkt uit onderstaand overzicht.

Alle feiten en cijfers op een rij van de Vlaamse call voor
zonnepanelen bij bedrijven
>>> 25 miljoen euro beschikbaar in 2021

Vlaanderen kondigde deze maand een investeringssteunprogramma aan voor
zonnepanelen met omvormers van 40 kilowatt tot 2 megawatt. Vlaanderen breidt
hiertoe het investeringssteunprogramma voor kleine en middelgrote windturbines
van 10 tot 300 kilowatt uit met middelgrote zonnepaneelinstallaties. Voor de totale
regeling is 25 miljoen euro beschikbaar. De Mnanciering vindt plaats met Vlaamse
begrotingsmiddelen en wordt dus niet via de elektriciteitsfactuur doorgerekend aan
de eindconsument zoals bij de groenestroomcertiMcaten het geval is.

GroenLeven start grootschalige proef met zonnepanelen
boven aardbeien, bramen en rode en blauwe bessen
>>> Vervolg na test met frambozen

GroenLeven is in samenwerking met diverse telers en andere partners gestart met
een grootschalige proef van agri-pv. Hierbij worden zonnepanelen boven diverse
soorten zachtfruit geplaatst. Op verschillende locaties in Nederland zijn hiertoe
proefopstellingen van zonnepanelen geplaatst boven bramen, rode bessen, blauwe
bessen en aardbeien. Afgelopen kalenderjaar startte het bedrijf een pilot waarbij 2
soorten zonnepanelen speciaal voor dit project ontwikkeld werden, waaronder een
semitransparant exemplaar. Deze werden geplaatst boven frambozenstruiken bij
fruitteler Piet Albers in Babberich.

Liander maakt onderzoeksrapporten congestiemanagement
openbaar
>>> Rapport Neerijnen als eerste openbaar

Liander voegt de daad bij het woord en maakt stapsgewijs in de komende periode de
onderzoeksrapporten naar de mogelijkheden van congestiemanagement openbaar.
De Gelderse regio Neerijnen heeft de primeur. Eind maart werd bekend dat de
Nederlandse netbeheerders hun congestieonderzoeken openbaar zouden gaan
maken om de door de markt gewenste transparantie te bieden. TenneT beet destijds
de spits af. Voor Neerijnen was al bekend dat Liander er als eerste regionale
netbeheerder congestiemanagement gaat toepassen. Liander is momenteel in
gesprek met marktpartijen om congestiemanagement voor het gebied in te richten.

Marktconsultatie Rijksvastgoedbedrijf voor 4 zonneparken bij
knooppunten A7
>>> Exploitanten krijgen gebruiksrecht

Het Rijksvastgoedbedrijf start een marktconsultatie om 4 zonneparken te
ontwikkelen op 4 knooppunten onder de noemer ‘Zon langs de A7’. De zonneweiden
komen bij Wognum, Abbekerk, Medemblik en Middenmeer. Het Rijksvastgoedbedrijf
is namelijk voornemens om in de tweede helft van 2020 een openbare inschrijving te
starten voor de ontwikkeling van een 4-tal zonneparken. De toekomstige exploitant
krijgt een gebruiksrecht om op de gronden zonnepanelen te plaatsen.

Minister laat rijkscoördinatieregeling buiten toepassing voor 3
zonneparken SolarIelds en PowerField
>>> Zonneparken allen groter dan 50 megawattpiek

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft laten weten de
rijkscoördinatieregeling buiten toepassingen te laten voor 2 zonneparken van
SolarMelds en een zonnepark van PowerMeld. 2 van de 3 zonneparken werden
afgelopen maand al goedgekeurd door de provincie Groningen. In de
rijkscoördinatieregeling (RCR) worden de verschillende besluiten (vergunningen en
onthejngen) die voor een project nodig zijn tegelijkertijd en in onderling overleg
genomen. Het gaat naast vergunningen en onthejngen vaak ook om een
inpassingsplan van het Rijk. Dit is een ruimtelijk besluit van het Rijk, vergelijkbaar met
een bestemmingsplan.

Brandbrief natuurorganisaties: geen plaats voor zonnepanelen
in IJsselmeergebied
>>> Gebied onderdeel van Regionale Energiestrategieën

6 natuurorganisaties vragen in een brandbrief het Bestuurlijk Platform
IJsselmeergebied om in het IJsselmeergebied geen zonnepanelen te plaatsen. Het
gebied wordt genoemd in 7 Regionale Energiestrategieën
(RES’en). Vogelbescherming Nederland heeft samen met Natuurmonumenten,
Landschap Noord-Holland, Het Flevo-landschap, It Fryske Gea en Sportvisserij
Nederland een brandbrief gestuurd omdat het IJsselmeergebied in meerdere RES’en
is aangewezen als zoekgebied voor zonnepanelen en windmolens.
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> Hayberries start proef met kweken blauwe bessen onder zonnepanelen
> Nederlanders willen meedenken over zonnevelden mét recreatie, educatie en

biodiversiteit
> Bouw zonnepark HALO van starten: 3.300 zonnepanelen bij gaslocatie NAM
> FuturaSun lanceert zonnepaneel Silk Pro van 375 en 455 wattpiek
> GoodWe presenteert nieuwe serie omvormers voor zonnepanelen
> GroenLeven levert eco-zonnepark Hoogengraven op, ook vakantiepark Ommen

krijgt zonneweide
> SolarIelds verkrijgt 45 miljoen euro kapitaal via ‘junior Inanciering’ met

Rabobank
> Netbeheerder Enexis haalt 500 miljoen euro op met obligatielening
> Ook politiek Overijssel wil tijdelijk verbod op nieuwe zonneparken
> Motie CDA en SP om toegang woningcorporaties tot SDE+ te vergroten
> Liander maakt onderzoeksrapporten congestiemanagement openbaar
> Sunrock levert ruim 10.000 zonnepanelen op bij distributiecentrum in Moerdijk
> Gemeente Zaanstad start aanbesteding voor ruim 8.000 zonnepanelen
> Brussel voert milieubijdrage in voor recycling van zonnepanelen
> Provincie Zuid-Holland maakt hoogte subsidie voor zonnepanelen bekend

> Regionale Energiestrategie: Goeree-Overeakkee verkiest wind- boven zonne-
energie

> Regionale Energiestrategie Midden-Holland: 3 denkrichtingen voor 0,435
terawattuur zon en wind in 2030

> PBL: particuliere verhuurders meer bezig met verduurzamen dan gedacht
> Vervoersmaatschappij Brussel plaatst nog eens 2.079 zonnepanelen
> Bouw zonneweide Tripkouw van start: 16.000 zonnepanelen voor Medemblik
> RVO.nl organiseert webinar over eerste ronde SDE++
> Opleidingsfonds installatiebedrijven OTIB verandert naam in Wij Techniek
> Warmtecoalitie biedt Tweede Kamer manifest aan om diversiteit warmtemarkt te

vergroten
> Leaseplan ziet partnerschap met pv-leverancier in het verschiet
> GroenLinks vraagt Wiebes na realisatietermijn ook looptijd beschikking SDE+ te

verlengen
> Motie in Tweede Kamer over verzekering voor gebouwen met zonnepanelen
> SP vraagt kabinet om stimuleringsregeling voor zonnepanelen bij

woningcorporaties
> Samenwerking BAM en Entrnce voor delen van (zonne)stroom
> Evides neemt drijvend zonnepark Kralingen in Rotterdam in gebruik
> Bakker Sliedrecht gaat 2 zonneparken Shell in aansluiten op hoogspanningsnet

Meest gelezen op SolarMagazine.nl
 
1 | 7 procent van consumenten die slimme meter weigert, doet dit vanwege
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3 | Minister Wiebes: ‘Netbeheerders hoeven burgers niet te compenseren voor
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4 | Elektronicawinkel BCC gaat plug-and-play zonnepanelen verkopen van
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5 | Minister: postcoderoos voor zonnepanelen per 2021 vervangen door subsidie
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Het belangrijkste nieuws van

1 | Staatssecretaris Vijlbrief stelt oplossing voor dubbele energiebelasting bij
energieopslag uit

2 | Energy Storage NL uit teleurstelling over uitblijven oplossing dubbele
energiebelasting

3 | Powerhouse en Greener gaan 7 megawatt mobiele batterijen aanbieden
4 | Leverancier van energieopslagsystemen Alfen haalt 51 miljoen euro kapitaal op
5 | Samenwerking Daimler Truck en Rolls-Royce voor stationaire

brandstofcelsystemen

Nieuwe vacatures

> Head of Operations - NL | Solarcentury Nederland
> Senior Project Development Manager, Large scale Solar Power Plants |

Solarcentury Nederland
> Junior Onderhoudsmanager Zonneprojecten | Solarcentury Nederland
> Projectontwikkelaar Zon | Energiebedrijf Vrijopnaam
> Operations Coordinator | kWh People
> Business Unit Manager - Zon op Dak | SolarMelds
> AC Monteur | Eigenenergie.net
> Operationeel Uitvoerder | Eigenenergie.net
> Projectleider | Eigenenergie.net

Openstaande vacatures

> Commercieel Projectleider | KiesZon
bv

> Teamleider Inkoop | Exasun B.V.
> Senior Service Technician Solar |

kWh People
> Hoofdmonteur Zonnepanelen

Dordrecht | Zelfstroom Montage
> Voorman Groot Werk | Zelfstroom

Montage
> 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 | SolarMelds
> 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 | SolarMelds
> Syteem- en netwerkbeheerder |

SolarMelds
> 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)
• | Vakbeurs Energie | (6-8 okt)
• | The Solar Future NL | (23-24 september)
• | Floating Solar Conference | (4 nov)
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