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Minister Ollongren stuurt Tweede Kamer ontwerpbesluit om
zonnepanelen te verplichten bij ingrijpende renovatie
>>> Ook Raad van State wordt nog om advies gevraagd
Minister Ollongren heeft de Tweede Kamer het ontwerpbesluit toegestuurd om het
Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving te wijzigen voor de
verplichte opwekking van hernieuwbare energie bij renovatie. Eerder dit jaar werd al
bekend dat minister Ollongren per 30 juni 2021 een eis vastlegt voor het opwekken
van een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie – via bijvoorbeeld
zonnepanelen of warmtepompen – bij een ingrijpende renovatie. De Tweede Kamer
krijgt nu de mogelijkheid om zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat deze
aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en daarna
deNnitief zal worden vastgesteld.
Lees meer...

Rederij Ever Given roept avarij-grosse in en wil
ladingeigenaren mee laten betalen aan schade
>>> Mogelijk jarenlange rechtszaken op komst
Shoe Kisen, eigenaar van containerschip Ever Given dat het Suez-kanaal blokkeerde,
heeft avarij-grosse ingeroepen. Daarmee poogt de rederij de kosten van de blokkade
mede te laten betalen door de ladingeigenaren. Dat meldt The Lawyer, een
toonaangevende Britse nieuwswebsite voor handelsadvocaten, barristers en
bedrijfsjuristen. OScieel is het containerschip eigendom van het in Panama
gevestigde Luster Maritime, Dat is op haar beurt weer een dochterbedrijf van de
Japanse rederij Shoei Kisen Kaisha dat de avarij-grosse – in het Engels General
Average – heeft ingeroepen. Dat laatste bedrijf is overigens weer in handen van de
Japanse scheepsbouwer Imabari. Avarij-grosserij is een maritiem rechtsprincipe dat
vereist dat de reder en zijn klanten een evenredig deel van de kosten delen die
gepaard gaan met het redden van een schip na een groot ongeval.
Lees meer...

Minister Demir: aanpassing compensatiepremie zonnepanelen
vanwege uitstel capaciteitstarief niet aan de orde
>>> Minister laat capaciteitstarief doorrekenen voor 1.000 doorsneegezinnen
Een aanpassing van de retroactieve investeringspremie voor eigenaren van
zonnepanelen omdat de invoering van het capaciteitstarief wordt uitgesteld, is niet
aan de orde. Dat meldt minister van Energie Zuhal Demir. De minister heeft hierover
vragen van het Vlaams Parlement beantwoord. Sam van Rooy van het Vlaams
Belang en Tom De Meester van PVDA hadden Demir om uitleg gevraagd over het
eventuele uitstel van het capaciteitstarief. Van Rooy wilde onder meer weten of de
minister nog altijd van mening is dat het capaciteitstarief in de nabije toekomst – al
dan niet met uitstel – ingevoerd moet worden. De Meester vroeg de minister naar de
impact van de invoering van het capaciteitstarief op de compensatiepremie voor de
gedupeerden van de zonnepanelenaffaire.

Lees meer...

Eigen Huis: opstalverzekering krijgt te weinig aandacht, ook
zonnepanelen van invloed
>>> Kwart huiseigenaren heeft dekking al 5 jaar niet gecontroleerd
De opstalverzekering is bij huiseigenaren een ondergeschoven kindje. Dat blijkt uit
onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Zo weet men vaak niet wat wel en niet onder
de dekking valt,zoals zonnepanelen of een uitbouw. Het onderzoek naar de
opstalverzekering betreft een representatief onderzoek onder 1.015 huiseigenaren,
uitgevoerd door marktonderzoeksbureau The Choice in opdracht van Vereniging
Eigen Huis. Meer dan de helft van de huiseigenaren heeft volgens Eigen Huis geen
idee of een tijdelijk onderkomen bij brand onder de polisvoorwaarden valt. Of
tuinherstel gedekt is, weet 45 procent niet. Op de vraag of wijzigingen aan de woning
automatisch zijn meeverzekerd, moet 4 op de 10 het antwoord schuldig blijven.
Lees meer...

Nieuwe Omgevingsverordening Drenthe: gemeenten hebben
ontheNng nodig voor vergunnen zonneparken
>>> OntheAng mogelijk voor goed ingepaste zonneweides
Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben de nieuwe ontwerpProvinciale Omgevingsverordening vastgesteld. Gemeenten hebben straks een
ontheSng nodig om zonneparken een vergunning te geven. De huidige Provinciale
Omgevingsverordening (POV) vervalt door de komst van de nieuwe Omgevingswet,

die naar verwachting ingaat op 1 januari 2022. De provincie Drenthe besloot eerder al
via de nieuwe verordening het aantal hectare zonneparken op land te gaan
maximeren op 1.389 hectare. De omzetting naar een nieuwe omgevingsverordening
is volgens de provincie is grotendeels beleidsneutraal. De grootste wijziging is dat
gemeenten straks voor een vergunning voor zonneparken op land een ontheSng van
de provincie nodig hebben.
Lees meer...

Haven Rotterdam na blokkade Suezkanaal: ‘Stroom goed op te
vangen, vertraging onvermijdelijk’
>>> 56 containerschepen op komst
De haven van Rotterdam verwacht door een goede voorbereiding de aanzwellende
stroom van schepen die ontstaan is als gevolg van de blokkade van het Suezkanaal,
goed te kunnen verwerken. Havenbedrijf Rotterdam stelt proactief overleg te voeren
met alle betrokken partijen – van rederijen tot terminals, binnenlandse terminals en
achterlandvervoerders – om te bekijken hoe de straks aanzwellende stroom van
schepen zo soepel mogelijk afgehandeld kan worden. ‘Die afhandeling wordt zonder
twijfel een uitdagende klus, maar met de juiste voorbereiding denken we dat we deze
stroom goed kunnen opvangen’, stelt het havenbedrijf. ‘Voor een soepele afhandeling
van scheepslading is het van belang dat de bezettingsgraad van de terminals
beheersbaar blijft.’
Lees meer...

IRENA: recordhoeveelheid hernieuwbare energie geïnstalleerd

IRENA: recordhoeveelheid hernieuwbare energie geïnstalleerd
in 2020
>>> 260 gigawatt nieuwe opwekkingscapaciteit geïnstalleerd
Nog nooit werd er zo veel nieuwe opwekkingscapaciteit voor hernieuwbare energie
geïnstalleerd als het afgelopen kalenderjaar. In 2020 groeide het opgestelde
vermogen met 260 gigawatt. Dat stelt IRENA. Ondanks de coronacrisis meldt het
internationaal agentschap voor hernieuwbare energie IRENA dat het vorige record
verpulverd is met een groei van bijna 50 procent. In 2019, het oude recordjaar, werd
namelijk 176 gigawatt geïnstalleerd. Uit de 2021-editie van IRENA’s jaarlijkse rapport
‘Renewable Capacity Statistics’ blijkt dat meer dan 80 procent van alle nieuwe
elektriciteitscapaciteit die vorig jaar werd toegevoegd hernieuwbaar was, waarbij
zonne-energie en wind goed waren voor 91 procent van de nieuwe hernieuwbareenergiebronnen.
Lees meer...

Verplichte kennis- en ervaringstoets voor hogere hypotheek
bij aanschaf zonnepanelen geschrapt
>>> Toets geschrapt tot bedrag van maximaal 25.000 euro
De verplichte kennis- en ervaringstoets voor woningeigenaren die zonder advies een
hypotheek willen voor het verduurzamen van hun woning met bijvoorbeeld
zonnepanelen of isolatie is per 1 april geschrapt. De toetst is geschrapt voor een
verduurzamingshypotheek tot een bedrag van maximaal 25.000 euro en dat geld
moet aantoonbaar worden besteed aan de Nnanciering van bepaalde
verduurzamingsmaatregelen zoals gevelisolatie, vloerisolatie,
hoogrendementbeglazing – minimaal HR++ – of zonnepanelen. De consument dient
de aanvullende hypotheek bovendien af te sluiten binnen 5 jaar na het afsluiten van
de hypotheek die reeds op de woning is gevestigd.
Lees meer...

Zon in Landschap over ruimtelijke kwaliteit zonneparken:
‘Nederland is land van Dutch design en kiloknallers’
>>> ‘Zonneweides onmisbaar, nog een hele opgave te gaan’
‘Dutch Design, verbeelding en creativiteit is bij de uitrol van zonneparken niet of
nauwelijks gestimuleerd.’ Dat stelde NVDE-directeur Olof van der Gaag tijdens de
talkshow van het consortium Zon in Landschap. Tijdens de talkshow benadrukte
Wijnand van Hooff, algemeen directeur van Holland Solar, dat zonneweides
onmisbaar zijn in de Nederlandse energietransitie. Enkel met het plaatsen van
zonnepanelen op daken worden de klimaatdoelstellingen simpelweg niet op tijd
gehaald. ‘Nederland wekt momenteel met alle windmolens en zonnepanelen die al
geplaatst zijn 20 procent van de totale elektriciteitsvraag duurzaam op. Met de
wetenschap dat die elektriciteitsvraag gaat stijgen en we uiteindelijk 100 procent van
de elektriciteit duurzaam moeten opwekken, weet je dat er nog een hele opgave te
gaan is.’
Lees meer...

Toegevoegde waarde milieusector groeit tot 2,3 procent van
bruto binnenlands product
>>> ‘Plaatsen van zonnepanelen het isoleren arbeidsintensief werk
De toegevoegde waarde van de milieusector is in 2019 gegroeid tot 18,8 miljard euro,
oftewel 2,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat meldt het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS). Uit een eerste, snelle raming voor 2020 blijkt dat het
aandeel afgelopen jaar zelfs verder is gestegen naar 2,4 procent. De milieusector
omvat bedrijven en instanties die goederen en diensten produceren gericht op het
beschermen van het milieu en het beheren van natuurlijke hulpbronnen. Deze
milieuactiviteiten helpen om de milieudruk te verminderen – bijvoorbeeld
bodemsanering, biologische landbouw of roetNlters – en natuurlijke hulpbronnen in
stand te houden – bijvoorbeeld door recycling.’

Lees meer...

‘57 tot 75 procent omvormers van zonnepanelen op huizen
geschikt voor slimme energiediensten’
>>> Standaard voor ontsluiten Mexibiliteit ontbreekt
57 tot 75 procent van de omvormers voor zonnepanelen op daken van Nederlandse
huizen zijn geschikt voor slimme energiediensten. Dat stellen onderzoekers van
Flexiblepower Alliance Network (FAN) en Delta-EE. ‘De fabrikanten die in Nederland
marktleider zijn, zijn ook degenen met de meest geavanceerde omvormers’, schrijven
de onderzoekers in het rapport ‘Market insight on jexible connected PV inverters’.
‘Omvormers kunnen nu al een rol spelen bij jexibiliteit, maar de markt voor
jexibiliteit moet zich eerst ontwikkelen. Daarom worden de slimme functies in
Nederland echter nog niet of nauwelijks benut. Modellen van de marktleiders hebben
functionaliteit aan boord waarmee ze op afstand regelbaar zijn.’
Lees meer...

Nieuwe potentieelstudie voor zonnepanelen opgeleverd:
‘Genoeg plek op daken, grond en water’
>>> Dakpotentieel niet voldoende gebruikt
Nederland heeft meer dan genoeg plek voor zonnepanelen. Hoe ze verdeeld worden
over daken, weilanden, water of infrastructuur is een maatschappelijke en politieke
keuze. Dat blijkt uit een nieuwe potentieelstudie. TKI Urban Energy en
Generation.Energy hebben uitgezocht welke ruimte nodig is; uitgaande van
verschillende toekomstscenario’s. De uitkomst is: er is genoeg plek. Met het

verschillende toekomstscenario’s. De uitkomst is: er is genoeg plek. Met het
onderzoek liggen de feiten op tafel voor maatschappelijke discussies en
beleidskeuzen aangaande zonne-energie. De potentieelstudie bevat naast een
gefundeerde schatting van het ruimtelijk zonnestroompotentieel ook
rekenvoorbeelden over welke ruimte hiervan benut zou moeten worden om 70 tot
200 terawattuur zonnestroom te produceren in 2050.
Lees meer...

Laatste nieuws
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

2.720 Drenten sluiten Energiebespaarlening af: zonnepanelen en isolatie populairst
Scheveningen wordt hotspot voor testen van duurzame energie op zee
Solvari neemt Power Leaf Group van Zonnepanelen.net over
Woningstichting Van Alckmaer voorziet 225 eengezinswoningen van zonnepanelen
Project in beeld (42) | Zonnepanelen voor agrariërs via collectief van Noardlike Fryske Wâlden
Universiteit Brussel: Belgen en Nederlanders willen prosument worden, wel betere communicatie
nodig
Fluvius rondt verzwaring elektriciteitsnet in Retie, Dessel en Mol af
Zorgpunt Waasland plaatst 2.744 zonnepanelen op woonzorgcentra
Noord-Holland stelt 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor verduurzaming bedrijventerreinen
Wocozon en Energie Samen vragen 3 miljoen euro subsidie aan voor postcoderoos met zonnepanelen
Belgische installateurs zonnepanelen: dalende prijzen en klantvraag zorgen voor succesjaar
Klimaatscenario’s KNMI: mogelijk 13 dagen per jaar te weinig wind- en zonne-energie
32 procent Nederlandse stroom in maart duurzaam opgewekt, meerdere records sneuvelen
Solarclarity neemt thuisbatterijen van BYD nieuw op in het assortiment
Amerika wil kosten van zonne-energie tegen 2030 meer dan halveren

> Viridian Solar overgenomen door Britse fabrikant van dakbedekking Marley
> Vlaams Leuven plaatst met hulp inwoners 2.327 zonnepanelen op 10 publieke gebouwen
> Stimuleringsfonds stelt subsidie beschikbaar voor ontwerpen productielandschappen met
zonnepanelen
> Industriepark GETEC PARK.EMMEN plaatst 21.000 zonnepanelen op daken
> Stedin Groep vraagt aandeelhouders om 200 miljoen euro voor investeringen energietransitie
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Stedin Groep vraagt aandeelhouders om 200 miljoen euro voor investeringen energietransitie
Liander: 7 nieuwe knelpunten op elektriciteitsnet voor teruglevering stroom uit zonnepanelen
Smappee lanceert slimme laadpaal elektrische auto voor zelfconsumptie zonne-energie
1 april-grap met zonnepanelen: Zonneplan presenteert de Zonneplan Powerbike
President Biden wil Amerikaanse belastingkorting op zonnepanelen 10 jaar verlengen
JA Solar presenteert nieuw zonnepaneel DeepBlue 3.0 Light
DNV presenteert richtlijnen voor drijvende zonneparken
Minister Van ’t Wout: ‘Buitenlandse aandeelhouders voor Nederlandse zonneparken geen negatieve
ontwikkeling’
> Ørsted wil in Zeeland gigawaterstoffabriek voor industrie in Nederland en België bouwen
> Klimaatfonds Nederland levert zonnepark op in Fries dorp Vegelinsoord
> Groningen Airport Eelde wordt Hydrogen Valley Airport en omarmt na zonne-energie ook waterstof
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1 | Minister Ollongren gaat warmtepompen, zonnepanelen of zonneboilers verplichten bij ingrijpende
renovatie
2 | Hagenaar verliest rechtszaak en mag geen zonnepanelen plaatsen, maar doet het toch
3 | Vlaamse markt voor thuisbatterijen groeit, nieuwe competenties vereist
4 | 337 Vlaamse eigenaren zonnepanelen hadden eind 2020 een thuisbatterij
5 | Geen lening en coronacrisis, maar inwoner Limburg moet van rechter zonnepanelen toch betalen
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Apple bouwt in Californië energieopslagsysteem met capaciteit van 240 megawattuur
Spaans Extremadura wordt thuishaven van fabriek voor batterijcellen
Amerikaans ministerie van Energie investeert 20 miljoen dollar in energieopslag
Batterij bij zonnepark Heeten gaat TenneT helpen om stroomnet te stabiliseren
Skoon Energy gaat samenwerken met Portable Electric
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Elektromonteur PV | HG zonnepanelen
Verkoper PV-systemen | HG zonnepanelen
Service Coördinator PV | HG zonnepanelen
Werkvoorbereider PV | HG zonnepanelen
Servicemonteur PV | HG zonnepanelen
PV Engineer | HG zonnepanelen

Openstaande vacatures
> (Sr) Project Engineer Duurzame Energie | kWh
People
> Financial Controller (vervanging
zwangerschapsverlof) | Autarco
> Customer Care Representative | Autarco
> Projectontwikkelaar Zonneparken | kWh
People
> Business Developer | Econnetic bv
> Servicemonteur Buitendienst | VDH Solar |
VDH Solar
> Accountmanager binnendienst | VDH Solar |
VDH Solar
> Finance specialist(e) 32 uur | VDH Solar | VDH
Solar
> Accountmanager buitendienst | VDH Solar
> Warehouse Manager | VDH Solar
> (Sr) Project Engineer Duurzame Energie | kWh
People
> Customer Service medewerker | ESTG
> Inside Sales Scandinavië | ESTG
> Inside Sales Rest of Europe (Engels aangevuld
met Spaans of Italiaans) | ESTG
> Inside Sales Italië | ESTG
> Inside Sales Frankrijk & België | ESTG
> Inside Sales Duitland | ESTG
> Accountmanager Noord-Nederland | ESTG
> Lead developer (junior en senior) | ESTG
> Financieel Consultant Energie | kWh People
> Accountmanager | AV
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Stagiair(e) KAM Coördinator | Zonmaat
Dak Monteur Zonnepanelen | Zonmaat
Elektromonteur Zonnepanelen | Zonmaat
Commercieel medewerker Binnendienst (2436uur) | Zonnefabriek
Veelzijdige duurzame Teamleider
Klantenservice | Wocozon
Commercieel-technisch
binnendienstmedewerker | Navetto
Productmanager | Navetto
Customer Success Manager | Solar Monkey
Project manager solar | Enovos Green Power
Nederland
Business Innovator | kWh People
Manager Projecten | kWh People
Ervaren adviseur zonnepanelen (Zelfstandig) |
Zon Advies Nederland
Business Development Manager Belgium |
Ikaros Solar Belgium NV
Business Development Manager Netherlands |
Ikaros Solar Belgium NV
Field Service Engineer | Kieszon
Sales Representative Solar en Storage
Solutions | GPC Europe
DC Engineer | Kieszon
AFAS Beheerder | Kieszon
Uitvoerder | Kieszon
Account Manager Benelux | CCL Solar B.V.
Senior O&M Manager (Solar PV & Storage) -

> Accountmanager | AV
> Site Leader (grote PV projecten) | IZEN
Renewable Energy
> Verkoper/Adviseur zonnepanelen regio ZuidOost Nederland (m/v) | Zonnefabriek
> Vacature Logistiek-/Productiemedewerker
(fulltime) | Conduct Technical Solutions BV
> Stagiair(e) afdeling marketing | Autarco
> Junior marketeer | Autarco
> Project Engineer | Van der Valk Solar Systems
BV
> Projectmanager | Zoncoalitie
> Junior Ontwikkelaar PV | kWh People
> (Sr) Project Engineer Duurzame Energie | kWh
People
> Ervaren Projectleider | Janszon BV
> Zonnepanelen Installateur Tilburg | Coolblue
> Zonnepanelen Installateur Apeldoorn |
Coolblue
> Zonnepanelen Installateur Rotterdam |
Coolblue
> Zonnepanelen Installateur Amsterdam |
Coolblue
> Technisch commercieel medewerker
binnendienst | Conduct Technical Solutions BV
> Sales Consultant zonne-energie | Solention
B.V.

> Senior O&M Manager (Solar PV & Storage) The Netherlands | Boss Energy Consulting
> Junior Project Developer - Solar PV Netherlands | Boss Energy Consulting
> Solar Business Developer - Belgium | Boss
Energy Consulting
> Project Developer - Solar PV - Netherlands |
Boss Energy Consulting
> Junior Projectmanager | Wocozon
> Zelfstandige Service Engineer
Zonnepaneleninstallaties m/v | Zonnepanelen
op het dak
> Medewerker Verkoop Binnendienst | Exasun
B.V.
> Technisch Projectleider Meetdiensten | kWh
People
> Hoofdmonteur Zonnepanelen | Coolblue
> Hoofdmonteur Zonnepanelen | Coolblue
> Hoofdmonteur Zonnepanelen | Coolblue
> Hoofdmonteur Zonnepanelen | Coolblue
> Supply Chain Medewerker | 4BLUE
> Planner/inkoper/oNce manager | Zon & Zo
> Commercieel Adviseur | Zon & Zo
> Technisch Adviseur | Zon & Zo
> Servicedesk medewerker (bij)baan | De
Groene Monteurs
> Monteur PVT-warmtepomppanelen |
TripleSolar
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Webinar Esdec: Installatie checklist | ma 12 april 2021
Webinar Esdec: Advanced Installatietraining | wo 14 april 2021
Webinar: Esdec Calculator | wo 14 april 2021
Webinar - Esdec en BDA: veilig werken in de hoogte | do 15 april 2021
APsystems Webinar | do 15 april 2021
Webinar Basic Installatietraining | ma 19 april 2021
Webinar Esdec: Advanced Installatietraining | wo 21 april 2021
Solarclarity | Introductiewebinar BYD | do 22 april 2021
Webinar - Scope 12 & Solar veiligheid | wo 28 april 2021
Webinar ValkPVplanner Blanco plattegrond Basis | ma 3 mei 2021
Webinar Basic Installatietraining | di 11 mei 2021
APsystems Webinar | do 13 mei 2021
Webinar Basic Installatietraining | di 18 mei 2021
Webinar: Advanced Installatietraining | do 27 mei 2021
APsystems Webinar | do 10 juni 2021
Webinar Basic Installatietraining | di 15 juni 2021
Webinar: Advanced Installatietraining | do 17 juni 2021
The Solar Future NL | do 1 juli 2021
InterSolar München | di 20 - vr 23 juli 2021
EES Europe | di 21 - vr 23 juli 2021
Solar Business Day | wo 8 september 2021
Solar Solutions | di 28 - do 30 september 2021
InterSolution | wo 19 - do 20 januari 2022
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