
Solar Magazine - Nieuwsbrief 26-2020
(hét multimediale platform voor zonne-energie)

Deze e-mail niet goed weergegeven?
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

Minister Ollongren: woningen met zonnepanelen krijgen
mogelijk slechter energielabel
>>> Primaire Energiefactor oorzaak van verandering

Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,  heeft schriftelijk
een reeks vragen van de Tweede Kamer beantwoord over de aanpassing van de
methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van
energielabels. De Primaire Energiefactor (PEF) is een van de aspecten die bijdraagt
aan de verschuivingen in energielabels. De PEF drukt uit hoeveel kilowattuur fossiele
energie gebruikt wordt voor de productie van 1 kilowattuur elektriciteit. In de NTA
8800 is de PEF van elektriciteit veel lager geworden, omdat de opwekking van
stroom de laatste jaren duurzamer is geworden.

Energie Investeringsaftrek (EIA): 7 procent meer aanvragen
voor zonnepanelen
>>> Aantal EIA-aanvragen voor netaansluiting met 53 procent gestegen

Opnieuw hebben ondernemers vaker Energie Investeringsaftrek (EIA) voor
zonnepanelen aangevraagd. In 2019 ging het om 2.025 aanvragen en een
investeringsbedrag van 85,4 miljoen euro. Het aantal aanvragen is met 7 procent
gestegen en het investeringsbedrag zelfs met 51 procent. Het totaal geraamde
Uscale voordeel dat aan de bedrijven is toegekend, was naar verwachting bijna 128
miljoen euro in 2019. Dat is lager dan het jaar ervoor doordat het percentage van het
investeringsbedrag dat van de Uscale winst aftrekbaar is daalde van 54 procent naar
45 procent.

Coronacrisis of niet: Vlaanderen installeert 14 procent meer
zonnepanelen
>>> 88 megawatt gerealiseerd in eerste 5 maanden 2020

Het werk van Vlaamse zonnepaneelinstallateurs lag door de coronacrisis dit jaar een
groot aantal weken stil. Toch heeft Vlaanderen in de periode tot en mei 14 procent
meer zonnepanelen geïnstalleerd dan in 2019. Werden in de eerste 5 maanden van
2019 17.295 pv-systemen opgeleverd, dit kalenderjaar waren dat in dezelfde periode
22.036 zonnepaneelsystemen. Daarbij bedroeg het geïnstalleerde vermogen in de
eerste 5 maanden 2019 zo’n 77 megawatt en de eerste 5 maanden van 2020 circa 88
megawatt.

Najaarsronde SDE+ 2019: bijna 2 gigawattpiek aan projecten
met zonnepanelen goedgekeurd
>>> Meer dan helft projectvolume pv afgewezen

In totaal zijn er in de najaarsronde 2019 van de SDE+-regeling 986
zonnestroomprojecten goedgekeurd met een vermogen van 1.954 megawattpiek. Er
zijn 6.265 projecten met zonnepanelen afgewezen. De najaarsronde 2019 van de
SDE+-regeling was zoals bekend extreem overtekend. Er werd voor 9,1 miljard euro
subsidie aangevraagd terwijl er 5 miljard euro beschikbaar was. Zonnepanelen waren
daarbij goed voor 7.251 projecten en 4,6 gigawattpiek aan aanvragen, waarbij nu dus
meer dan de helft van het projectvolume is afgewezen. 

Analyse najaarsronde SDE+ 2019: SolarQelds Qer aan kop,
Ecorus en SolarEnergyWorks completeren top 3
>>> 266,4 megawattpiek positieve beschikkingen voor koploper

SolarUelds is de grote winnaar van de najaarsronde 2019 van de
Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) en heeft ruim 266 megawattpiek aan
beschikkingen verkregen. Ecorus en SolarEnergyWorks zijn de runners-up. Dat er in
de najaarsronde ruim 6.000 zon-op-dakprojecten zijn afgevallen wordt al snel
duidelijk als men een blik werpt op de zonne-energiebedrijven die in deze
subsidieronde hoge ogen hebben gegooid. Het leeuwendeel van de bedrijven in de
top 20 legt zich namelijk toe op de ontwikkeling van grondgebonden zonneparken.
Enkel Ecorus (circa 40 megawattpiek), Eneco (circa 38 megawattpiek) en KiesZon
(31 megawattpiek) hebben hun portfolio met dakgebonden pv-systemen fors
uitgebreid en daarmee een plek in de top 20 weten te bemachtigen.

Analyse najaarsronde SDE+ 2019: de details van de 10
grootste zonnestroomprojecten
>>> Grootste project 147,8 megawattpiek groot

De najaarsronde van de SDE+-regeling in 2019 heeft 1.954 megawattpiek en 986
beschikkingen aan zonnestroomprojecten opgeleverd. Maar wat zijn eigenlijk de
grootste projecten? Solar Magazine zet het op een rij. De 59 grootste projecten – alle
ten minste 10 megawattpiek groot, zijn samen goed voor ruim 70 procent van het in
totaal beschikte vermogen uit de najaarsronde van 2019. Het grootste zonnepark
wordt gebouwd door SolarUelds in Flevoland en is 147,8 megawattpiek groot.

Solar Magazine presenteert Marktgids zonne-energie 2021
>>> Jaarlijkse extra editie verschijnt in december

In de maand december presenteert de redactie van Solar Magazine de ‘Marktgids
zonne-energie 2021’. Deze speciale, jaarlijkse uitgave van het tijdschrift biedt een
overzicht van de totale zonne-energiemarkt. De uitgave wordt verspreid bij de
december-editie van het tijdschrift Solar Magazine. Het is een handig hulpmiddel
voor overheden en bedrijven en die zich willen verdiepen in zonne-energie. De
marktgids bedient de verschillende onderdelen van de zonne-energiewaardeketen
door onderscheid te maken in marktsegmenten.

Vanaf eind 2020 ISDE-subsidie voor zonnepanelen op scholen,
zorginstellingen en mkb met kleinverbruikersaansluiting
>>> Productie 8,7 procent hoger

Minister Wiebes wil de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE-)regeling in de
loop van het vierde kwartaal van 2020 openstellen voor de uitrol van zonnepanelen
bij scholen, zorginstellingen en het mkb. Belangrijke randvoorwaarde is wel dat zij
een kleinverbruikersaansluiting hebben en hierdoor niet in aanmerking komen voor
de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De Tweede Kamer nam
afgelopen december een amendement van het CDA aan om het budget van de ISDE
voor warmtepompen en zonneboilers met 100 miljoen euro te verruimen voor de
periode 2020-2022.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: meer ruimte voor
zonnepanelen op monumenten
>>> Installatiecijfer 2019 verlaagd naar 2.265 megawattpiek

Eigenaren van monumenten krijgen meer ruimte om zonnepanelen te plaatsen. De
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) past hiertoe zijn adviesbeleid aan. Dat
meldt minister Van Engelshoven. Bij rijksmonumenten werd al positief geadviseerd
over zonnepanelen die uit het zicht liggen, geen aantasting vormen van waardevolle
onderdelen en zorgvuldig op het dak worden aangebracht. Op plaatsen waar
zonnepaneelsystemen in het zicht worden voorgesteld, is voortaan niet langer
zichtbaarheid het beslissende criterium, maar de mate waarin het beeld van het
monument en zijn omgeving wordt verstoord. Daardoor kan vaker positief
geadviseerd worden.

Advies PBL postcoderoossubsidieregeling: 10,6 eurocent
subsidie per kilowattuur
>>> Advies ligt voor ter consultatie

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft het conceptadvies 2021 voor de
postcoderoossubsidieregeling gepresenteerd; de opvolger van de
postcoderoosregeling. Het door het PBL gehanteerde referentiesysteem voor zonne-
energie is een gebouwgebonden pv-systeem met een vermogen van 100 kilowattpiek
aangesloten op een bestaande grootverbruikersaansluiting. Het PBL stelt voor de
subsidie een basisbedrag van 10,6 eurocent per kilowattuur bij 950 vollasturen en
economische levensduur van 20 jaar.

Groen licht voor vakbeurs Solar Solutions International:
‘Protocol borgt veiligheid bezoekers’
>>> Registratie voor bezoekers weer geopend

Nu het Nederlandse kabinet besloten heeft dat per vandaag (red. 1 juli) ook zakelijke
evenementen weer doorgang kunnen vinden, staat het licht voor de vakbeurs Solar
Solutions deUnitief op groen. Gelijktijdig met de vakbeurs Solar Solutions
International vindt in Expo Haarlemmermeer ook de vakbeurs Duurzaam Verwarmd
plaats. Samen tellen de 2 evenementen ruim 350 exposanten die te bezoeken zijn
van dinsdag 8 tot en met donderdag 10 september.  Op alle 3 de dagen is de beurs
geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

‘Negatieve óf positieve impact van drijvende zonneparken op
de ]ora en fauna is onbekend’
>>> Deltares presenteert meetadvies voor structureren onderzoek

Het aantal drijvende zonneparken groeit in Nederland als kool. Met het meetadvies
‘Zon op water en ecologie’ presenteert Deltares een instrument om nationaal
onderzoek naar drijvende zonneparken te structureren. ‘We weten nu simpelweg nog
niet wat drijvende zonneparken doen met de ecologie in zoetwaterlichamen zoals de
macrofauna; alle ongewervelde dieren die op en in de bodem leven’, aldus Miguel
Dionisio Pires van Deltares. ‘Het is ook niet duidelijk welke invloed zonnepanelen
hebben op de chemie in de bodem, maar ook op de chemie van het water.’

Minister Wiebes tegen verzekeraars: kans op brand met
zonnepanelen zeer klein
>>> Kabinetslid acht komst rijksverzekering onnodig

‘In het algemeen is de kans op brandincidenten bij zonnepanelen zeer klein.’ Dat
schrijft minister Wiebes naar aanleiding van Kamervragen van Tom van der Lee
(GroenLinks) over de verzekeringsproblemen van Thialf. 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.
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Nieuwe vacatures

> Proces Consultant | KiesZon bv
> Construction Manager | Ikaros Solar Belgium NV
> Monteur Zonnepanelen Utrecht | Zonmaat
> Stagiair(e) KAM Coördinator | Zonmaat
> Elektricien Zonnepanelen Utrecht | Zonmaat
> Project Engineer | Solnet Group
> AC/DC Engineer Zonnepanelen | Zonnepanelen op het dak BV
> Head of Business Development | Boss Energy Consulting
> Assortimentsbeheerder | PVO International

Openstaande 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

> 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

| SolarUelds
> 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 | SolarUelds
> 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 | SolarUelds
> Syteem- en netwerkbeheerder |

SolarUelds
> 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
 
• | EU PV SEC | (7-11 sept)
• | Solar Solutions International | (8-10 sept)
• | Vakbeurs Energie | (6-8 okt)
• | The Solar Future NL | (23-24 september)
• | Floating Solar Conference | (4 nov)
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