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SDE+: 540,8 megawattpiek projecten met zonnepanelen
opgeleverd in eerste kwartaal 2021
>>> Groei van 78 procent in eerste 3 maanden

540,8 megawattpiek. Het is het vermogen aan SDE+(+)-projecten met zonnepanelen
dat CertiQ in het eerste kwartaal van 2021 als opgeleverd heeft geregistreerd. Dat is
qua vermogen een groei van 78 procent. Waar in de eerste 3 maanden van 2020 nog
304,2 megawattpiek aan zonnepanelen geregistreerd werd als opgeleverd, ligt dat
getal in het eerste kwartaal van dit kalenderjaar 236,6 megawattpiek hoger. Wel is
het aantal als opgeleverd geregistreerde projecten met 5 procent gedaald.
Belangrijke kanttekening is bovendien dat het voor de maand februari 2021
gepubliceerde registratiecijfer wat betreft vermogen extreem laag is. Dit lijkt
veroorzaakt te worden door een correctie van het totaal geïnstalleerde SDE+-
vermogen vanwege een eerder foutief geregistreerd cijfer.

PV InfoLink: fabrikanten zonnepanelen verlagen productie
vanwege stijgende prijzen grondstoffen
>>> Prijzen voor glas gedaald, voorraad silicium krap

Fabrikanten van zonnepanelen verlagen deze maand hun bezettingsgraad van de
productie tot 60 procent of lager. Dit wordt volgens PV InfoLink veroorzaakt door
stijgende prijzen van polykristallijn silicium en wafers. De zonne-energiesector heeft
volgens het Chinese PV InfoLink tijdens de coronacrisis zijn veerkracht laten zien.
Het marktonderzoeksbureau verwacht dat er dit jaar wereldwijd 153,8 gigawattpiek
aan zonnepanelen geïnstalleerd wordt; een groei van 10 procent. ‘Die groei komt
mede voort uit projecten die vorig jaar zijn vertraagd als gevolg van de pandemie of
prijsstijgingen in de toeleveringsketen’, duidt chief analyst Corrine Lin.
‘Ondersteunend overheidsbeleid blijft bovendien de vraag stimuleren.’

Holland Solar: ‘Dwangarbeid bij productie zonnepanelen niet
uit te sluiten, transparantie nodig’
>>> Brancheorganisatie in gesprek met Nederlandse overheid

Holland Solar stelt dat het niet uit te sluiten is dat in China bij de productie van
zonnepanelen die in Nederland geïnstalleerd worden sprake is van dwangarbeid door
Oeigoeren. Anderzijds is er nog geen bewijs van. Holland stelt de geruchten over
mogelijke Oeigoerse dwangarbeid bij de productie van silicium – een belangrijk
grondstof voor zonnepanelen – schrijnend te vinden en dit samen met haar leden
sterk te veroordelen. ‘Op dit moment is de productieketen van silicium, een grondstof
voor vele elektrische apparaten en zonnepanelen, nog onvoldoende transparant om
uit te sluiten dat er geen sprake is van dwangarbeid’, stelt Holland Solar. ‘Om hier
verandering in te brengen, gaat de zonne-energiesector graag met
vertegenwoordigers van andere elektrische-apparatensectoren en de Nederlandse
overheid in gesprek over hoe er meer transparantie in deze productieketens
gecreëerd kan worden.’

Raad van State akkoord met compensatie voor Vlaamse
eigenaren zonnepanelen
>>> Minister vraagt extra advies Gegevensbeschermingsautoriteit

De Raad van State heeft geen fundamentele bezwaren tegen de compensatie van
Vlaamse zonnepaneeleigenaren via een retroactieve investeringspremie vanwege de
vernietiging van de terugdraaiende teller. De Vlaamse regering vroeg de Afdeling
Wetgeving van de Raad van State half maart om binnen 30 dagen advies uit te
brengen over de ontwerpregelgeving die een compensatiepremie regelt voor
zonnepaneeleigenaren. Minister Demir van Energie meldt nu dat de Raad van State
niet alleen geen fundamentele bezwaren heeft bij de compensatieregeling die de
regering uitwerkte, maar ook bij de daarbij horende uitrolstrategie voor digitale
meters waarbij zonnepaneeleigenaren zijn geschrapt als prioritaire doelgroep.

Tussenbalans SDE+: 20 procent beschikkingen vervallen, nog
10 gigawattpiek te bouwen
>>> 3,7 gigawattpiek aan projecten niet gerealiseerd

20 procent van de beschikkingen die sinds 2014 binnen de subsidieregeling SDE+
voor zonnepanelen zijn uitgegeven, zijn vervallen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van
RVO.nl over de SDE+-regeling. Ten opzichte van de vorige update van de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) uit januari 2021 is het geïnstalleerde
vermogen met 610,1 megawattpiek aan zonnestroomprojecten gegroeid. Het nog te
installeren vermogen bedraagt nog iets minder dan 10 gigawattpiek. Verder is er uit
de subsidierondes 2014-2020 inmiddels bijna 3,7 gigawattpiek aan pv-projecten
vervallen; oftewel ruim 20 procent van het totaal beschikte volume. 

Beslag op Ever Given: ‘Belangrijkste doel containers zo snel
mogelijk naar Rotterdam halen’
>>> Eerste ladingen zonnepanelen lopen weer binnen in haven Rotterdam

Kanaalbeheerder Suez Canal Authority heeft beslag gelegd op containerschip Ever
Given. Aan boord zijn onder meer zonnepanelen van PVO International: ‘We willen de
containers zo snel mogelijk naar Rotterdam halen’, vertelt Gideon Overwater,
directeur van PVO International dat 78 containers met zonnepanelen aan boord heeft
van de Ever Given. Shoe Kisen, eigenaar van containerschip Ever Given dat het
Suezkanaal blokkeerde, riep afgelopen week averij-grosse in. Daarmee poogt de
rederij de kosten van de blokkade mede te laten betalen door de ladingeigenaren. ‘Dit
gaat naar rato van de waarde van de lading, waarbij ook de waarde van het schip
wordt meegerekend’, vertelt Overwater. ‘De vraag is of averij-grosse wel wordt
toegewezen, want veelal zijn dat lange juridische procedures.’

Stuurgroep Extra Opgave: 45 terawattuur extra groene stroom
nodig voor elektriVcatie industrie
>>> Minister geadviseerd om elektriDcatie nu op gang te brengen

Voor de elektriicatie van de industrie en extra stroomvraag vanuit datacenters is
bovenop de afspraken uit het Klimaatakkoord 45 terawattuur extra wind- en zonne-
energie nodig. De stuurgroep adviseert de minister daarom om de elektriicatie van
de industrie nu op gang te brengen en de daarbij benodigde extra hernieuwbare-
elektriciteitsopwekking, jexibiliteit en infrastructuur te faciliteren: ‘Dit betekent een
verschuiving in beleid van stimulering van de aanbodzijde naar stimulering van de
keten, waarbij de vraag vanuit industrie naar elektriciteit en groene waterstof zodanig
op gang wordt gebracht dat van daaruit ook de juiste prikkels naar
elektriciteitsproductie op gang komen.’

Dwangarbeid bij productie zonnepanelen: Kamervragen CDA,
GroenLinks en PvdA aan minister Kaag
>>> PvdA wil mogelijkheden weten om verkoop tijdelijk op te schorten

CDA, GroenLinks en PvdA hebben tientallen Kamervragen gesteld aan minister Kaag
(D66) over de mogelijke dwangarbeid bij de productie van zonnepanelen die in
Nederland met subsidie geïnstalleerd worden. De Kamervragen zijn bij het CDA
ingediend door Agnes Mulder, bij GroenLinks door Tom van der Lee en bij PvdA door
Gijs van Dijk. Mulder wil van de minister een inschatting van het aantal zonnepanelen
in Nederland dat met behulp van overheidssubsidies is aangelegd en waarbij gebruik
is gemaakt van zonnepanelen die afkomstig zijn van Chinese bedrijven die worden
verdacht van dwangarbeid. Verder wil het CDA-Kamerlid ook inzicht in de Chinese
situatie, bijvoorbeeld wat het uurloon van Chinese arbeiders in de
zonnepanelenindustrie in Xinjiang is.

PBL: zonneparken kans om energietransitie koppelen aan
landbouwtransitie
>>> Planbureau ziet spanning tussen belangen energietransitie en landschap

Zonneparken zijn een kans om de energietransitie te koppelen aan de
landbouwtransitie. Dat stellen onderzoekers van het Planbureau voor de
Leefomgeving in het rapport ‘Grote opgaven in een beperkte ruimte’. ‘De draagkracht
van bodem, water en biodiversiteit staat onder grote druk door klimaatverandering,
landbouw, woningbouw en bedrijvigheid. Een belangrijke taak van het nieuwe kabinet
is de veelheid aan opgaven letterlijk op de kaart te zetten en de haperende uitvoering
weer aan te jagen. Omdat het gaat om forse ingrepen in de dagelijkse leefomgeving
van burgers, is het maatschappelijk draagvlak hiervoor van groot belang.’ Het is de
allesomvattende conclusie van het PBL-rapport.

Liander geeft grootverbruikers met postcodechecker inzicht in
knelpunten stroomnet en oplossingen
>>> Netbeheerder maakt transparantie tot prioriteit

Grootzakelijke klanten van Liander kunnen per direct met de onlinetool
postcodechecker via een postcode in één oogopslag zien of er congestie op het
elektriciteitsnet is waar zij zonnepanelen willen plaatsen. Met de postcodechecker
kunnen klanten met een grootverbruikersaansluiting die stroom afnemen of
producent zijn van wind- of zonnestroom informatie vinden over een eventueel lokaal
tekort aan transportcapaciteit, de oplossing waar Liander aan werkt om het knelpunt
te verhelpen en de beoogde einddatum van het knelpunt. Daarnaast koppelt
Liander in de tool de voortgang van de werkzaamheden, zodat klanten weten wat er
in de buurt gaat gebeuren.

TenneT: energietransitie zichtbaar in elektriciteitsmix,
productie zon en wind 40 procent toegenomen
>>> Gebruik van kolen verder afgenomen

De energietransitie wordt steeds zichtbaarder in de elektriciteitsmix. De productie
van wind- en zonne-energie groeide met 40 procent. Dat blijkt uit de Annual Market
Update van hoogspanningsnetbeheerder TenneT. ‘De energietransitie is in volle gang
en wordt steeds duidelijker zichtbaar in de elektriciteitsmix’, stelt Maarten
Abbenhuis, chief operational oncer van TenneT. ‘We zien de duidelijke opmars van
elektriciteit van zon en wind in de Nederlandse energiemix. Daarnaast neemt het
gebruik van kolen verder af, omdat dit wordt vervangen door gas, dat minder CO2
uitstoot. Het realiseren van de energie- infrastructuur van de toekomst is het
komende decennium de grote uitdaging voor Nederland en Europa.’

Holland Solar, NWEA en Energie Samen presenteren
modelovereenkomst voor cable pooling
>>> Overeenkomst exclusief verkrijgbaar voor leden

Holland Solar, NWEA, Energie Samen en Ventolines hebben gezamenlijk een
modelovereenkomst waarmee afspraken vastgelegd kunnen worden over het delen
van een netaansluiting (cable pooling) tussen wind- en zonneparken. De
modelovereenkomst maakt het voor partijen mogelijk om onderling goede juridische,
inanciële en technische afspraken te maken. Zo kan meer duurzame-
energieproductie op het bestaande stroomnet worden aangesloten. Sinds afgelopen
jaar is het voor windparken en zonneparken toegestaan om een netaansluiting te
delen via cable pooling. Vooral de combinatie van een windpark en een zonnepark is
optimaal, omdat de stroompieken uit wind- en zonne-energie zelden gelijktijdig
voorkomen. 
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> Montagesysteemfabrikant Renusol introduceert dakhaak UK Plain Tile HL
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> Maakindustrie verenigt zich in Elektrolyser Platform NL om inzet waterstof te

versnellen
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woningcorporaties
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1 | Minister Ollongren gaat warmtepompen, zonnepanelen of zonneboilers

verplichten bij ingrijpende renovatie

2 | ‘57 tot 75 procent omvormers van zonnepanelen op huizen geschikt voor slimme
energiediensten’

3 | Hagenaar verliest rechtszaak en mag geen zonnepanelen plaatsen, maar doet
het toch

4 | Geen lening en coronacrisis, maar inwoner Limburg moet van rechter
zonnepanelen toch betalen

5 | Fronius presenteert nieuwe hybride 1-fase-omvormer voor zonnepanelen

Het belangrijkste nieuws van

1 | Verhuurder van batterijen Greener rondt Vnancieringsronde van 8 miljoen euro af
2 | Hyundai en We Drive Solar zetten elektrische auto’s in als batterij voor

nieuwbouwwoningen
3 | BayWa r.e en Suntrace voorzien mijnbouwer van grootste offgrid

zonnepaneelinstallatie met batterijen
4 | Europees Economisch en Sociaal Comité pleit voor eisen aan duurzamere

levenscyclus batterijen
5 | Skoon Energy gaat samenwerken met Portable Electric

Nieuwe vacatures

> Business Developer Energieopslag | kWh People
> Verkoper/Adviseur regio Midden Nederland (32-40uur) | Zonnefabriek
> Medewerker Customer Care & Support (32 - 40uur) | Zonnefabriek
> Jr. Projectmanager Duurzame Energie Projecten | kWh People
> Sr. Projectmanager Duurzaam Vastgoed | kWh People
> Photo-Voltaic (PV) Engineer | Unisun Energy
> Electrical Engineer (PV) | Unisun Energy
> Leidinggevende PV monteur | InnoPV
> Servicedesk medewerker (bij)baan | De Groene Monteurs
> Medewerker Inkoop & Procesmanagement | Zonnefabriek

Openstaande vacatures

> 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
> (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
> Site Leader (grote PV projecten) |

IZEN Renewable Energy
> Verkoper/Adviseur zonnepanelen

regio Zuid-Oost 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.

> Stagiair(e) KAM Coördinator |
Zonmaat

> Dak Monteur Zonnepanelen |
Zonmaat

> Elektromonteur Zonnepanelen |
Zonmaat

> Commercieel medewerker
Binnendienst (24-36uur) |
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
> Financieel Administratief

Medewerker | PVO International
> 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) - 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.

> Hoofdmonteur Zonnepanelen |
Coolblue

> Hoofdmonteur Zonnepanelen |
Coolblue

> Hoofdmonteur Zonnepanelen |
Coolblue

> Hoofdmonteur Zonnepanelen |
Coolblue

> Supply Chain Medewerker | 4BLUE

> 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
> Introductie SolarEdge Wireless Gateway'' | Product Update & Installatie | vr 23 april

2021
> Webinar - Scope 12 & Solar veiligheid | wo 28 april 2021
> SolarEdge Designer Update: Financiële Analyse | do 29 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
> Power Optimizers - Productupdate & installatie | wo 19 mei 2021
> Webinar: Advanced Installatietraining | do 27 mei 2021
> SolarEdge Designer Update: Financiële Analyse | vr 28 mei 2021
> APsystems Webinar | do 10 juni 2021
> Webinar Basic Installatietraining | di 15 juni 2021
> Webinar: Advanced Installatietraining | do 17 juni 2021
> SolarEdge Power Optimizers - Productupdate & Installatietips | 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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