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Holland Solar: Nederland installeert dit jaar 2,5 tot 3
gigawattpiek zonnepanelen
>>> '70 procent projecten haalt deadline'

Nederland installeert in 2020 naar verwachting zo’n 2,5 tot 3 gigawattpiek
zonnepanelen. Dat stelt Holland Solar. Marktonzekerheden als gevolg van de
coronacrisis leiden tot de relatief grote bandbreedte. Holland Solar schrijft in de
Global Market Outlook van de Europese koepelorganisatie SolarPower Europe dat de
meeste pv-projecten naar verwachting zullen vorderen zoals gepland, maar dat
sommige projecten ook vertraging oplopen bij de uitvoering als gevolg van de
uitbraak van het coronavirus.

Minister Wiebes: zonnepanelen op water niet onwenselijk,
mogelijk pilot op IJsselmeer
>>> 'Natuurbeleid bepalend'

Drijvende zonneparken op water zijn niet onwenselijk. Dat stelt minister Wiebes van
Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van Kamervragen van Carla Dik-
Faber van de ChristenUnie. In zijn antwoorden op de Kamervragen geeft Wiebes aan
zonnepanelen op water ‘niet bij voorbaat onwenselijk’ te vinden. ‘Natuurgebieden
worden niet als zodanig uitgesloten voor zon-pv-projecten mits projecten binnen de
huidige kaders kunnen worden ingepast. Voor de huidige kaders voor projecten in
natuurgebieden is het vigerende natuur(vergunningen)beleid bepalend.’

ISDE-subsidie: verlenging installatietermijn warmtepomp en
zonneboiler voor consument met nieuwbouwwoning
>>> Coronacrisis reden voor besluit

Consumenten die in 2019 een warmtepomp of zonneboiler kochten, krijgen vanwege
de coronacrisis 6 maanden extra tijd om deze te laten installeren en krijgen dan
alsnog de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Het uitstel geldt alleen bij
de installatie van een warmtepomp of zonneboiler in een eigen nieuwbouwwoning
waarvoor de omgevingsvergunning na 30 juni 2018 is aangevraagd. Het besluit om
deze overgangsperiode voor warmtepompen en zonneboilers te verlengen van 1 juli
2020 naar 1 januari 2021 is genomen vanwege het uitbreken van het coronavirus.

SOIOS maakt mogelijk doorstart, coronacrisis oorzaak van
faillissement zonnetreinfabrikant
>>> 5 opdrachten in uitvoering

De Limburgse fabrikant van zonnetrein SOIOS maakt mogelijk een doorstart. Curator
Jacques Paulissen van Paulissen Advocatenkantoor onderhandeld met 1 partij over
een mogelijke doorstart. Als snel na het uitspreken van het faillissement meldden
zich diverse partijen bij de curator met het verzoek om nadere informatie met het
oog op een mogelijke doorstart. Na een eerste uitwisseling van (kern)gegevens
bleven 2 serieuze kandidaten over. 1 kandidaat heeft uiteindelijk een bieding
uitgebracht op zowel de materiële als immateriële activa. Hierover wordt momenteel
nog onderhandeld.

ZLTO: ‘Ban op zonneparken welkome wake-upcall’
>>> Bestuurder wil discussie over de<nitie landbouwgrond

De Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) noemt het mogelijke tijdelijke
verbod voor nieuwe zonneparken op landbouwgrond in de provincie Brabant ‘een
welkome wake-upcall’. Dat stelt ZLTO-bestuurder Hendrik Hoeksema na de oproep
van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant voor een tijdelijk verbod op
zonneparken op landbouwgrond. ‘Als ZLTO vinden wij dat goede landbouwgrond om
meerdere redenen niet voor zonne-energie opgeofferd moet worden’, stelt
Hoeksema.

Gemeente Harlingen gaat illegale zonnepanelen in binnenstad
laten verwijderen
>>> Binnenstad kent beschermd stadsgezicht

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad van Harlingen
geïnformeerd dat er gehandhaafd worden op illegaal geplaatste zonnepanelen en
zonnecollectoren in de binnenstad. Dit betekent dat alle eigenaren van panden in de
binnenstad waar zonnepanelen op liggen die niet voldoen aan de regels, een brief
krijgen. Hierin wordt uitgelegd welke situatie van toepassing is en wat de eigenaar
moet doen. Dit kan betekenen dat er alsnog een omgevingsvergunning aangevraagd
moet worden, dat de zonnepanelen verplaatst moeten worden of in een enkel geval
dat de zonnepanelen verwijderd moeten worden. 

Zwitsers Meyer Burger gaat zonnecellen en zonnepanelen
produceren
>>> Van 400 megawattpiek naar 5 gigawattpiek

De Zwitserse fabrikant van productiemachines voor de solar industrie heeft dednitief
besloten een transformatie te ondergaan en zich te gaan toeleggen op de productie
van zonnecellen en zonnepanelen. Men start met een productiecapaciteit van 400
megawattpiek. Vervolgens wil het bedrijf begin 2022 de jaarlijkse capaciteit
verhogen tot 1,4 gigawattpiek voor zonnecellen en 0,8 gigawattpiek voor
zonnepanelen moduleproductie door in 2021 nog eens zo’n 170 miljoen euro kapitaal
op te halen. Op langere termijn streeft de onderneming ernaar de jaarlijkse
productiecapaciteit uit te breiden tot minimaal 5 gigawattpiek. 

SunData: beste lente ooit zorgt voor recordopbrengst
zonnepanelen
>>> Productie 8,7 procent hoger

Niet eerder telde de Nederlandse lente zóveel zoninstraling. De hoge zoninstraling in
dit seizoen zorgde volgens monitoringplatform SunData voor een recordopbrengst
voor eigenaren van zonnepanelen. ‘In onze data-analyse signaleren we een heel
duidelijke opwaartse trend: vanaf 1999 zien je een continu hogere instraling; met
2020 als absoluut record’, stelt Lex Schiebaan, chief executive okcer van SunData.
‘Deze meteorologische lente was voor veel eigenaren van pv-installaties een
absoluut recordseizoen, zowel qua opbrengst in zonne-energie als in euro’s.’

CBS: vermogen zonnepanelen in 2019 voor het eerst groter bij
bedrijven dan bij woningen
>>> Installatiecijfer 2019 verlaagd naar 2.265 megawattpiek

In 2019 was het opgesteld vermogen aan zonnepanelen in de zakelijke markt voor
het eerst groter dan in de residentiële markt. Dat stelt het CBS. Het nieuw geplaatst
vermogen is weer verlaagd; naar 2.265 megawattpiek. Eind 2019 stond in Nederland
voor 3.637 megawattpiek aan vermogen bij bedrijven opgesteld; en 3.237
megawattpiek bij woningen. In de gemeente Midden-Groningen stond met 115
megawattpiek het grootste vermogen aan zonnepanelen bij bedrijven opgesteld,
gevolgd door Borsele en Emmen; respectievelijk 74 en 73 megawattpiek.

Na Friesland en Overijssel overweegt ook Brabant tijdelijk
verbod op nieuwe zonneparken
>>> Meerderheid Proviciale Staten vraagt om maatregel

Na Friesland en Overijssel overweegt ook de provincie Noord-Brabant een tijdelijk
verbod op nieuwe zonneparken. Een meerderheid van Provinciale Staten heeft dit
verzoek ingediend bij de Gedeputeerde Staten. Provinciale Statenleden van
(coalitie)partijen ChristenUnie-SGP, VVD, CDA, Forum voor Democratie, D66, 50+ en
Lokaal Brabant stellen tegenover Gedeputeerde Staten van Brabant signalen te
krijgen dat er actief gezocht wordt naar locaties voor zonneparken op goede
agrarisch grond. ‘Wij willen dat vanaf nu alle aanvragen voor nieuwe zonneparken in
Brabant aan de zonneladder voldoen’, aldus politieke partijen.

Proef met zonnecellen op vangrail klaar: innovatie nodig voor
hogere opbrengst
>>> Noord-Holland Zuid en Eindhoven 'runners-up'

De proef in Noord-Holland met nexibele zonnecellen op vangrails langs de N194 bij
Heerhugowaard is afgerond. De opbrengst valt een derde lager uit dan verwacht,
maar toch is het consortium enthousiast. De proefopstelling met nexibele zonnefolie
op 72 meter dubbele vangrail heeft 1 jaar lang gedraaid langs de N194 bij
Heerhugowaard. Het ontwerp is wereldwijd de eerste in zijn soort. Uit de proef die
onlangs is afgerond, blijkt dat de opstelling goed is blijven functioneren onder
verschillende weersomstandigheden.

Global Market Outlook: Nederland plaatst 17 gigawattpiek
zonnepanelen tot en met 2024
>>> Wereldwijde afzetmarkt krimpt in 2019 met 4 procent

Nederland verwelkomt in de periode tot en met 2024 zo’n 17 gigawattpiek aan
zonnepanelen. Die voorspelling doet de Europese koepelorganisatie SolarPower
Europe in zijn jaarlijkse Global Market Outlook. In 2020 verwacht SolarPower Europe
wereldwijd een toename van het geïnstalleerde vermogen aan zonnepanelen van 112
gigawattpiek. Dit medium-scenario is opgesteld ten tijde van de coronacrisis. Dit zou
ten opzichte van 2019 een krimp van 4 procent betekenen.

Ecologen Rijksuniversiteit Groningen onderzoeken effect
zonneparken op biodiversiteit en bodem
>>> 15 zonneparken onderdeel van monitoring

Ecologen van de Rijksuniversiteit Groningen zijn in opdracht van de provincie en
Solardelds gestart met een onderzoek naar biodiversiteit en bodemkwaliteit in
Nederlandse zonneparken in de provincie Groningen. In de komende 5 jaar – tot
2025 – gaan de onderzoekers bij 15 zonneparken van verschillende eigenaren de
bodem, begroeiing, insecten, zoogdieren en vogels monitoren. Het doel van het
onderzoek is te komen tot de meest optimale inrichting en beheer voor biodiversiteit
en bodemkwaliteit.

Laatste nieuws

> Regionale Energiestrategie Achterhoek: 739 tot 1.004 megawattpiek
zonnepanelen in 2030

> Techniek Nederland: verzekeren grote zonnedaken moet makkelijker worden
> Project in beeld (48) – 25e grote zonnedak voor Doetinchem en zonnepanelen op

stadsarchief
> Waterschap Rivierenland start aanbesteding voor zonneparken Eethen en Dussen
> KiesZon legt 12.000 zonnepanelen op distributiecentrum Schiphol
> Ecorus en Aldel creëren energiehub: microgrid om netcongestie te bestrijden
> ‘Dominantie grote zonnepaneelfabrikanten neemt toe door coronacrisis’
> Minister Wiebes: urgentie van klimaatopgave niet afgenomen door coronacrisis
> Trina Solar lanceert TrinaPro Mega: Vertex zonnepanelen volgen de zon
> Gemeente Apeldoorn plaatst bij 36 scholen zonnepanelen
> THE FCTR E verkrijgt 100 procent aandelen energyservicecompany ZON
> Solora ontvangt O&M Best Practices-keurmerk
> Solargelds en ZonnepanelenDelen starten crowdfunding voor participatie

zonnepark Molenwaard

> SEIA: petitie om Amerikaanse salderingsregeling te beëindigen onrechtmatige
federale machtsgreep

> Persoonlijk! (9) | Nieuwe werknemers voor Wattkraft Solar en ESTG
> Nederland koopt hernieuwbare energie van Denemarken om boete EU te

voorkomen
> Friesland wekt van alle RES-regio’s meeste stroom op met zonnepanelen
> Gemeente Meijerijstad ontvangt 38 plannen voor 300 hectare zonneparken
> Raad van State geeft toestemming voor zonnepark Ecorus in Den Helder
> Woningcorporatie Portaal bereikt mijlpaal van 2.000 huizen met zonnepanelen
> GroenLeven sluit drijvend zonnepark Sekdoornse Plas aan op elektriciteitsnet
> ESTG gaat samenwerking aan met bipv-fabrikant Viridian Solar
> ESTG verhuist naar nieuw bedrijfspand in Oosterhout
> Enexis meldt nieuwe problemen op elektriciteitsnet in Brabant en Noordoost-

Nederland
> Gemeente Bergen richt apart bedrijf op voor Energielandgoed Wells Meer
> YARD ENERGY gnanciert Volgroen: 30 miljoen euro voor zonnepanelen, led en

warmtepompen
> Peutz certigceert kabeldraagsysteem Schneider Electric en PVX Multimount
> i.Leco wint Enpuls Challenge 2020 met marktplaats voor zonnestroom

Meest gelezen op SolarMagazine.nl
 
1 | 7 procent van consumenten die slimme meter weigert, doet dit vanwege

zonnepanelen
2 | Minister Wiebes: ‘Netbeheerders hoeven burgers niet te compenseren voor

afschakelen zonnepanelen’
3 | Elektronicawinkel BCC gaat plug-and-play zonnepanelen verkopen van

Supersola
4 | Minister: postcoderoos voor zonnepanelen per 2021 vervangen door subsidie

voor energiecoöperaties en VvE’s
5 | Netbeheerders presenteren nieuwe manier voor aanmelden zonnepanelen

Het belangrijkste nieuws van

1 | Kamervragen GroenLinks over uitblijven oplossing dubbele energiebelasting bij
energieopslag

2 | Vastgoedbelegger Altera neemt energieopslagsysteem iWell in gebruik
3 | Hornsdale Power Reserve breidt batterij Tesla uit van 100 naar 150 megawatt
4 | Europese Investeringsbank leent Umicore 125 miljoen euro voor batterijfabriek

Polen
5 | Leverancier van energieopslagsystemen Alfen haalt 51 miljoen euro kapitaal op

Nieuwe vacatures

> Sales consultant zonne-energie | Solention BV
> Management Assistent / HR Medewerker | Zonnepanelen op het dak BV
> Teamleider Productie | Exasun B.V.
> Junior Maintenance Manager Solar | kWh People
> Senior Project Development Manager PV/Solar | kWh People
> Manager O&M en Projectmanagement (MT) | kWh People

Openstaande 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

| Solardelds
> AC Monteur | Eigenenergie.net
> Operationeel Uitvoerder |

Eigenenergie.net
> Projectleider | Eigenenergie.net
> 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 | Solardelds
> 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 | Solardelds
> Syteem- en netwerkbeheerder |

Solardelds
> 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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