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Wiebes: mogelijk ook geen SDE+ subsidie bij minder dan 6 uur
negatieve elektriciteitsprijzen
>>> Minister gaat onderzoek doen naar maatregel

Als de prijs van elektriciteit een aaneengesloten tijdsblok van 6 uur of langer negatief
is, ontvangen systeemeigenaren geen SDE+-subsidie. Mogelijk is dit in de toekomst
bij kortere perioden ook het geval. Minister Wiebes van Economische Zaken en
Klimaat heeft aan de Tweede Kamer medegedeeld onderzoek te doen naar deze
maatregel. Wanneer het aanbod van elektriciteit op het net groter is dan de vraag,
kan het voorkomen dat er een negatieve elektriciteitsprijs ontstaat. Op grond van
Europese regelgeving is in de SDE+-regeling opgenomen dat geen subsidie wordt
verstrekt bij perioden van negatieve elektriciteitsprijzen van minstens 6 uur achter
elkaar.

Stedin: in 2020 plaatsten al 22.460 kleinverbruikers 95
megawattpiek zonnepanelen
>>> Gemeente Utrecht leidt de dans

Stedin meldt dat in de eerste 6 maanden van dit kalenderjaar 22.460 kleinverbruikers
zonnepanelen hebben laten installeren. Het gaat om 95 megawattpiek, oftewel al 55
procent van het in 2019 geplaatste vermogen. Utrecht, Amersfoort en Rotterdam
waren daarbij de gemeenten die dit jaar in het Stedin-werkgebied onder
kleinverbruikers de meeste zonnepanelen verwelkomden. Het gaat om
respectievelijk 13,1 megawattpiek voor Utrecht, 10,4 megawattpiek voor Amersfoort
en 8,9 megawattpiek voor Rotterdam.

PV InfoLink: vraag naar zonnepanelen herstelt, prijzen dalen
>>> 'Capaciteitsuitbreidingen sneller dan marktherstel'

De wereldwijde vraag naar zonnepanelen was in het tweede kwartaal hoger dan
verwacht. Daarom verhoogt marktonderzoeksbureau PV InfoLink de verwachte
wereldwijde vraag naar zonnepanelen tot 121,1 gigawattpiek. Ondertussen hebben
fabrikanten volgens PV InfoLink hun capaciteiten opgevoerd om het
concurrentievermogen in de toeleveringsketen te behouden. Daarbij is het tempo van
de capaciteitsuitbreidingen hoger dan dat van marktherstel. Bijgevolg bieden
zonnepaneelfabrikanten agressief lage prijzen aan om bestellingen binnen te halen
voor de tweede helft van het kalenderjaar.

Stroomproductie zonnepanelen piekt juist op bewolkte dagen
>>> Wolken zorgen voor lichtre<ectie en koelere zonnepanelen

De stroomproductie van zonnepanelen kan bij bewolking 20 procent groter zijn dan
bij een strakblauwe lucht. Dat blijkt uit een eerste deelstudie van Wageningen
University & Research (WUR) en netbeheerder Liander. Onderzoeker Frank Kreuwel
wijdt de onderzoeksresultaat onder meer aan de lichtre_ectie op wolken:
‘Zonnepanelen wekken meer energie op als er meer licht op valt én als ze koeler zijn.
Wolken zijn wit omdat ze veel licht re_ecteren. Met de uitkomsten van dit onderzoek
kunnen netbeheerders de netten beter benutten. Op dagen met bijvoorbeeld cumulus
– ook wel bekend als stapelwolken – zorgen de wolken ervoor dat er op sommige
momenten extra licht op de zonnepanelen valt. '

Pilot curtailment Enexis en Liander: mogelijk 30 procent meer
ruimte door 'dimmen' zonneparken
>>> Eerste pilot in samenwerking met GroenLeven

Netbeheerders Enexis en Liander starten een pilot met curtailment. Volgens de
netbeheerders ontstaat door het 'dimmen' van zonneparken, oftewel het aftoppen
van de productie, mogelijk 30 procent meer netcapaciteit.  De eerste pilot vindt
plaats bij zonnepark Woldjerspoor in Groningen van GroenLeven. Enexis is met
Groenleven overeengekomen om gedurende de pilotperiode van 4 maanden
maximaal 140 megawattuur te curtailen bij dit zonnepark. Dat komt overeen met het
inperken van minder dan 2 procent van de jaarlijkse energieproductie van het park.
Het doel van de pilot is om de potentie van curtailment aan te tonen en om de
technische randvoorwaarden te formuleren. 

Tweede Kamer neemt motie aan om bij subsidie SDE++ met
hele economische levensduur te rekenen
>>> Motie gevolg lobby Holland Solar en NVDE

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin minister Wiebes gevraagd
wordt in de SDE++ voor alle technieken de gehele economische levensduur mee te
nemen in de berekening van de CO2-reductie. Zowel Holland Solar als de NVDE
pleitte er eerder dit jaar al voor de rangschikking in de SDE++ de CO2-
emissiereductie te berekenen voor de gehele economische levensduur van projecten,
omdat zonne-energie anders buiten de boot dreigt te vallen. ‘Zon- en windprojecten
krijgen voor 15 jaar subsidie. In de praktijk blijven deze systemen 25 jaar
zonnestroom of -warmte produceren. De subsidie voor 15 jaar zorgt dus voor
signihcant meer CO2-reductie dan gedurende die 15 jaar’, aldus Holland Solar.

Subsidieaanvragen ISDE-regeling met bijna 40 procent
gedaald in eerste helft 2020
>>> Drastische daling in mei en juni

Het geclaimde subsidiebedrag voor de regeling Investeringssubsidie duurzame
energie (ISDE) is in de eerste helft van 2020 met 37 procent gedaald van 66 naar 41,7
miljoen euro. Er werden 22.459 aanvragen ingediend. Daarmee is het aantal
aanvragen weliswaar met 17 procent gegroeid, maar het aantal apparaten waarvoor
subsidie is aangevraagd is juist met 12 procent gedaald van 32.145 naar 28.354
apparaten. Het aantal aanvragen is in de maanden mei en juni drastisch gedaald.

Provinciebestuur Overijssel: ‘Geen noodzaak voor tijdelijke
stop op zonneparken’
>>> Dagelijks bestuur legt verzoek Provinciale Staten langs zich nee

De Gedeputeerde Staten van de provincie zien geen noodzaak om een tijdelijke stop
voor zonneparken in stellen. Dat schrijft het provinciebestuur naar aanleiding van
vragen vanuit de Provinciale Staten. Provinciale Statenleden van coalitiepartijen CDA,
ChristenUnie, SGP, PvdA en VVD hadden Gedeputeerde Staten van Overijssel
gevraagd een tijdelijk verbod op zonneparken te overwegen tot de zonneladder is
vastgelegd. Het dagelijks bestuur schrijft in antwoord op Statenvragen van CDA-lid
Wim Duitman dat de zonneladder al lang vastgelegd is in het provinciale beleid.

Brandbrief AVEBE, Cosun en LTO Noord: verbied zonneparken
op landbouwgrond
>>> 'Te weinig aandacht voor belang agrifoodsector'

Er moet een tijdelijk verbod (moratorium) komen voor zonneparken op
landbouwgrond totdat de zonneladder deugdelijk in wettelijke toetsingskaders is
verankerd en lopende en nieuwe projecten kunnen worden getoetst. Dat schrijven
AVEBE, Royal Cosun en LTO Noord in een brandbrief aan de Gedeputeerde Staten van
Groningen en Drenthe en de gemeentebesturen van deze provincies. ‘Wij zien op dit
moment dat gemeentes, provincies en de Regionale Energiestrategieën (RES’en)
voor Groningen en Drenthe bij de afwegingen voor het plaatsen van zonnepanelen in
hun gebied onvoldoende rekening houden met het belang van de agrifoodsector’, is
te lezen in de brandbrief.

Enexis: nieuwe rekenmethode zorgt voor meer netcapaciteit in
Noord-Nederland
>>> 270 megawatt extra ruimte

Met de introductie van een nieuwe rekenmethode en de ingebruikname van een
nieuw hoog- en middenspanningsstation komt er in het noorden van Nederland extra
netcapaciteit beschikbaar. Dat meldt netbeheerder Enexis. ‘Niet alleen door fysieke
uitbreiding komt er meer capaciteit beschikbaar, maar bijvoorbeeld ook door de
keuzes die onze klanten maken, aangepaste wet- en regelgeving, mogelijkheden voor
congestiemanagement en nieuwe inzichten over de impact die energiestromen in de
praktijk hebben op de stations’, aldus Enexis in de aankondiging over het
beschikbaar komen van extra netcapaciteit.

GroenLeven bouwt in Druten grootste drijvend zonnepark
buiten China
>>> Zonnepark wordt 27 megawattpiek groot

GroenLeven heeft een overeenkomst met de gemeente Druten gesloten om een
drijvend zonnepark te bouwen op de zandwinplas De Uivermeertjes. Het wordt
volgens het bedrijf het grootste drijvend zonnepark buiten China. Eind juni meldde
GroenLeven een mijlpaal met de oplevering van het grootste drijvende zonnepark van
Europa. Dat zonnepark op de Bomhofsplas telt 72.000 zonnepanelen. Het drijvende
zonnepark in Dronten wordt net iets groter en krijgt een vermogen van 27
megawattpiek. Het zonnepark produceert naar verwachting ruim 25 miljoen
kilowattuur per jaar. Dat is genoeg om ieder jaar ruim 7.000 huishoudens te voorzien
van stroom.

Tennisvereniging Aloë slachtoffer van diefstal 18
zonnepanelen
>>> Diefstal lang onopgemerkt door coronacrisis

Tennisvereniging Aloë uit Zuidbroek is slachtoffer geworden van een diefstal van 18
zonnepanelen. De zonnepanelen werden vermoedelijk al in de nacht van 7 op 8 juni
gestolen, maar deze week pas ontdekt. Vorig jaar plaatste de sportclub in de
gemeente Midden-Groningen niet alleen led-verlichting langs de 4 tennisbanen, maar
werden ook 32 zonnepanelen geplaatst op het dak van het clubgebouw. Ook werd de
komst van een zonneboiler aangekondigd voor warmwater en vloerverwarming.

Troostwijk Auctions organiseert veiling voor machines en
inventaris SolarWorld
>>> Bieden mogelijk tot en met 14 juli

Veilingbedrijf Troostwijk Auctions organiseert een veiling met machines en andere
producten van de failliete Duitse fabrikant van zonnepanelen SolarWorld. Op 8 juli
kunnen de kavels bezichtigd worden in Arnstadt. Voor de tweede keer in een periode
van een jaar ging SolarWorld in het voorjaar van 2018 failliet. Frank Asbeck,
oorspronkelijk oprichter en de ondernemer achter de doorstart, vroeg het
faillissement aan. De curator werkte lange tijd aan een doorstart en zocht wereldwijd
naar overnamekandidaten. Van China tot Duitsland en Australië dienden zich meer
dan 20 gegadigden aan, maar niemand hapte toe. Om die reden kondigde de curator
vorig jaar al de komst van een veiling aan.
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Nieuwe vacatures

> Recruiter | Saman Groep
> Werkvoorbereider Zonnepanelen | Saman Groep
> Servicemonteur Zonnepanelen | Saman Groep
> Vestigingsleider | Saman Groep
> Manager afdeling zonnepanelen | Saman Groep
> Service Coördinator | Zonnepanelen op het dak BV
> Magazijnmedewerkers | Navetto
> Accountmanager Noord-West en Accountmanager Zuid-West Nederland | Navetto
> Business Development Manager | Boss Energy Consulting
> Project Developer | Boss Energy Consulting

Openstaande 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
> 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

> Business Unit Manager - Zon op Dak
| Solarhelds

> 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
> (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
> 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

> 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 | Solarhelds
> 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 | Solarhelds
> Syteem- en netwerkbeheerder |

Solarhelds
> 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)
• | The Solar Future NL | (23-24 september)
• | Floating Solar Conference | (4 nov)
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