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Voltooide acties

   Actie 1 > Aansluting met netwerk

BARRIÈRE
Landelijk was de aanmelding van en de aansluiting tussen een zonne-energiesysteem en het netwerk niet gestandaardiseerd: 
de consument is hiervoor van de netbeheerder afhankelijk.

Netbeheerders zullen de regelingen rondom het aansluiten en aanmelden van zonne-energie-installaties op het elektriciteitsnetwerk
met elkaar afstemmen.

Netbeheerders hebben door middel van de website www.energieleveren.nl de aanmelding van een zonne-energiesysteem eenvoudig
gemaakt. Voor alle consumenten geldt dezelfde regeling met betrekking tot de netaansluiting.STATUS

Door het aanmelden van systemen wordt het totale vermogen in Nederland in kaart gebracht. Dit maakt het leveren van zonne-energie 
op grote schaal mogelijk zonder hierbij de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk te verminderen.

  Actie 2 > Kwaliteit van installateurs

RESULTAAT

Het is niet eenvoudig te achterhalen of een installateur voldoende kwaliteit levert. Installateurs hebben een opleidingsstramien 
beschikbaar, maar dit wordt niet altijd toegepast. Naast kennis over elektra beschikken installateurs niet altijd over de juiste kennis
van dakbedekking.

BARRIÈRE

Geef bekendheid aan het opleidingssysteem dat onwikkeld is door Holland Solar en Uneto-VNI. Dit kan via het Portaal Zonnestroom.
In de opleiding zou ook dakbedekkingkennis aangeboden moeten worden.ACTIE

De leergang Zonne-Energie is ontwikkeld door Holland Solar, Uneto-VNI, ISSO, opleidingsfonds OTIB en Agentschap NL. Er zijn op dit
moment meer dan 100 gecertificeerde installateurs/installatiebedrijven.

Er komen voldoende gecertificeerde installateurs en dus wordt de kwaliteit van installaties beter.RESULTAAT

  Actie 3 > Aanschafkosten

De consumenten vinden de hoge aanschaf- en installatiekosten een belangrijke belemmering voor de aanschaf van een zonnestroom-
systeem.

BARRIÈRE

ACTIE De overheid verlaagt het BTW-tarief voor de aanschaf en installatie van een zonnestroomsysteem. Subsidies worden vermeden.

In 2012 heeft de overheid 15% subsidie op de aanschafkosten ingevoerd. In augustus 2013 was het subsidiebudget uitgeput. 
Er zijn geen voornemens voor een nieuwe subsidie. Rendementen voor consumenten zijn zo hoog dat de aanschafkosten minder 
belangrijk zijn geworden.

De financiële drempel voor zonnestroom kan voor een huishouden en investeerders verlaagd worden.RESULTAAT

Actuele acties

  Actie 4 > Informatievoorziening

ACTIE

Voor consumenten is het onduidelijk hoe zij aan onafhankelijke en betrouwbare informatie komen, met betrekking tot een scala aan
vragen die ze over zonne-energie hebben. O.a. heeft de consument vragen over hoe ze een zonne-energiesysteem kunnen aanschaffen,
hoeveel het opbrengt en wat de opties zijn bij financiering, verhuizing en verzekering.

AMBASSADEURS

ACTIE

BARRIÈRE

Het oprichten van een Portaal Zonnestroom. Het Portaal Zonnestroom is een centrale website die bezoekers objectief informeert over 
o.a. (1) stappenplan aanschaf & praktische checklist, (2) opbrengstberekeningen en voorbeelden, (3) regelingen, (4) randvoorwaarden,
(5) werkingsprincipes. Een aanvullende actie is om de lancering te coördineren met zo veel mogelijk stakeholders.

Binnen het TKI Solar Energy (Innovatie Contracten) wordt het Portaal Zonnestroom opgezet en gelanceerd. Voor de lancering wordt 
een mediacampagne opgezet. Als stakeholders bij de lancering allemaal via hun eigen kanalen refereren aan het nieuwe Portaal 
Zonnestroom, geeft dat wellicht genoeg media aandacht om het portaal als onafhankelijk en betrouwbaar platform neer te zetten.

Het stappenplan en de checklist nemen de onduidelijkheid over de aanschaf van een zonne-energiesysteem weg. De consument ziet 
dat één systeem op zijn eigen dak kan voorzien in zijn gemiddelde eigen behoefte aan elektriciteit en kan alle informatie met 
betrekking tot zonnestroom eenvoudig vinden.

RESULTAAT

Alliander, De Stadsregio, DNV KEMA, Holland Solar, Milieu Centraal, Solar Insurance & Finance, Uneto-VNI, Stichting Monitoring
Zonnestroom, Sun Projects, Universiteit Utrecht, Qing Sustainable 

  Actie 5 > Verzekering

Er is blijvende onbekendheid onder welke verzekering zonne-energiesystemen vallen in geval van schade aan het zonnestroomsysteem
dan wel veroorzaakt door het zonnestroomsysteem.

BARRIÈRE
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  Actie 6 > Waarde van zonne-energiesysteem bij verhuizing

BARRIÈRE

ACTIE

ACTIE Bij het Portaal Zonnestroom moet informatie beschikbaar zijn over de aandachtspunten bij verzekeringen van zonne-energiesystemen
voor particulieren, bedrijven en coöperaties zowel voor eigendom als lease.

Informatie is beschikbaar, maar dient nog ontsloten te worden. 

Onduidelijkheden en risico’s worden weggenomen. Consumenten, bedrijven en coöperaties zijn verzekerd van zonnestroom.RESULTAAT

Solar Insurance & FinanceAMBASSADEURS

ACTIE

Het is nu niet vastgelegd hoe de waarde van een bestaand zonne-energiesysteem bepaald kan worden, bijvoorbeeld of het systeem
bij het roerend of onroerend goed hoort.

AMBASSADEURS

BARRIÈRE

Bereik overeenstemming over de waardebepaling: uitgangspunt is het berekenen van (resterende) verdiencapaciteit. 
 Marktpartijen zorgen voor een borging: o.a. NVM/VBO/taxateurs neemt zonne-energie op in de lijst met waardeattributen van een
 huis; Vereniging Eigen Huis helpt bij de acceptatie van de waarbepaling
	De overheid borgt de waarde van zonnestroom op twee manieren: EPC norm en Energielabel

Makelaars stellen (nog) niet vaak vragen over restwaardebepaling. De overheid is bezig met wetgeving om één basisnorm te maken 
voor de berekening van de energieprestatie van gebouwen. In het Portaal Zonnestroom wordt voorgelicht over restwaardebepaling.

Het is eenvoudig vast te stellen wat de (rest)waarde van een zonne-energiesysteem is.RESULTAAT

Holland Solar, Nederlandse Vereniging van Makelaars, Vereniging Eigen Huis, Milieu Centraal, DNV KEMA

  Actie 7 > Potentie van zonnestroom

ACTIE

Zonnestroom wordt niet door iedereen gezien als een significante bron voor Nederland in de nabije en verre toekomst. Hierdoor wordt
onterecht vaak gekozen voor andere technologieën.BARRIÈRE

Bepaal de potentie van zonnestroom in Nederland.

Er zijn geen recente studies naar het potentieel in Nederland.

Een op feiten gebaseerde potentieel van zonnestroom in Nederland creëert bewustwording en is een stimulans voor grootschalige
uitrol van zonnestroom.

AMBASSADEURS ECN, DNV KEMA, TUe, WUR

RESULTAAT

  Actie 8 > Aansluiting met netwerk

BARRIÈRE

ACTIE

Systeemeigenaren worden niet gemotiveerd om een zonnestroomsysteem aan te melden bij de netbeheerder. Het bijhouden van de
totale capaciteit van zonnestroom in Nederland gebeurt dus onvolledig.

AMBASSADEURS

BARRIÈRE

Stimuleer het aanmelden van een zonnestroomsysteem en blijf communiceren over het aanmelden van een zonnestroomsysteem.
De uitrol van slimme meters draagt bij omdat ze de netbeheerder op een mogelijk zonnestroomsysteem kunnen attenderen.

Netbeheerders hebben door middel van de website www.energieleveren.nl de aanmelding van een zonne-energiesysteem eenvoudig 
gemaakt. Er is echter geen stimulans om aan te melden.

Door het aanmelden van systemen wordt het totale vermogen in Nederland beter in kaart gebracht. Dit maakt het leveren van zonne-
energie op grote schaal mogelijk zonder hierbij de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk te verminderen.RESULTAAT

Alliander, Enexis, Holland Solar, Nuon

  Actie 9 > Elektriciteitsopbrengst

ACTIE

Monitoring wordt een standaard onderdeel van de zonnestroom installatie. Dit stelt beheerders in staat om mogelijke problemen 
sneller te achterhalen. Om gegevens en systemen te kunnen vergelijken qua opbrengst is nog een volgende stap nodig.

BARRIÈRE

Ontwikkel de logica waarmee systemen met elkaar kunnen worden vergeleken, waarbij de verschillen in situaties worden gerespecteerd.

Diverse kleine initiatieven zijn gestart, maar brede uitrol is nog nodig.

RESULTAAT De consument heeft meer controle op de energieopbrengst die toegezegd is.

AMBASSADEURS ECN, SEAC, Solar Insurance & Finance, DNV KEMA
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ACTIE

ACTIE

In Nederland bestaat geen verplichte afnametest op systeemkwaliteit. Systeemkwaliteit omvat het samengestelde geheel van
kwaliteit van product, ontwerp, fabricage en installatie, zowel op de korte als lange termijn. Er is behoefte aan kwaliteitsborging
voor hele systemen.

AMBASSADEURS

BARRIÈRE

Er bestaan diverse checklists en diensten, deze zijn echter nog niet ingeburgerd en niet samengebracht.

Het is belangrijk om één aanpak voor systeemkwaliteit te introduceren voor Nederland. De bestaande onderdelen (checklists,
prestatiekeur, garanties) moeten worden samengebracht.

Een vastgestelde systeemkwaliteit leidt tot verhoogde zekerheid en daardoor meer investeringsmogelijkheden.RESULTAAT

Stichting KIEN, ISSO, DNV KEMA, Mastervolt, ECN, Solar Insurance & Finance

  Actie 11 > Financieringsconstructies

ACTIE

Voor leningen voor zonne-energiesystemen is het borgen van geldstromen het grootste risico. Voor financieringsnemers zijn de
voorwaarden niet altijd duidelijk. Dit leidt tot het moeizaam verkrijgen van leningen, ook voor het MKB. Lease van zonnestroom-
systemen bestaat niet voor de wet.

BARRIÈRE

  Actie 12 > Verdienmodel voor VvE’s 

BARRIÈRE

ACTIE

VvE’s ondervinden hinder van wet- en regelgeving bij het ontwikkelen van de business case voor zonne-energie. Energie opwekken 
voor de centrale voorzieningen is geen probleem, maar voor de individuele appartementseigenaren is het een stuk lastiger en
onaantrekkelijker.

AMBASSADEURS

BARRIÈRE

De administratieve en organisatorische drempels wegnemen om collectief opgewekte energie aan individuen toe te kennen.

Het energieakkoord van 2013 creëert expliciet mogelijkheden voor VvE’s om te investeren in zonnestroom: VvE’s en corporaties krijgen
een belastingkorting van 7,5 ct/kWh voor zonnestroom opgewekt en verbruikt in een postcoderoos.

Het punt waarop het gebruik van een zonne-energiesysteem voor bewoners in gestapelde bouw aantrekkelijk wordt, wordt door
deze actie naar voren gehaald.

RESULTAAT

  Actie 13 > Verdienmodel voor woningbouwcorporaties

ACTIE

Huurders vormen een grote groep potentiële consumenten. Wet- en regelgeving bemoeilijkt woningbouwcorporaties om hun 
huurders op energiegebied te vertegenwoordigen. Zonnestroom is nog niet opgenomen in de doelstellingen van verschillende bouw-
convenanten.

BARRIÈRE

De overheid staat woningbouwcorporaties toe om de elektriciteitsvoorziening voor hun huurders te organiseren. Aedes zet zich in om
zonnestroom op te nemen in de doelstellingen van verschillende bouw-convenanten.

In 2012 presenteerde Aedes een positief rapport via www.zonnighuren.nl. In 2013 worden proefprojecten met woningcorporaties
opgezet.

Woningbouwcorporaties kunnen gaan investeren in duurzame energie in de vorm van zonnestroom.RESULTAAT

  Actie 10 > Systeemkwaliteit

 
 Banken maken de criteria voor het verstrekken van leningen inzichtelijk.
	De Nederlandsche Bank en de AFM geeft een positief investeringsadvies af over zonnestroom en leaseconstructies.
Lange termijn zekerheden over financiële regelingen zijn noodzakelijk.

ABN-AMRO biedt via GreenLoans de mogelijkheid om een lening voor een investering in zonne-energie te doen.

Het wordt duidelijker onder welke voorwaarden financieringsconstructies voor zonne-energiesystemen haalbaar zijn. Grootschalige 
(multi MW) projecten zijn eenvoudiger te financieren.RESULTAAT

AMBASSADEURS ASN Bank, Triodos, Sun Projects, Enfinity

Gemeente Amsterdam, Alliander, VvE Belang, Aedes, St. Natuur & Milieu, Holland Solar, Vereniging Eigen Huis, E-Decentraal

AMBASSADEURS Aedes

  Actie 14 > Uitrol van grote zonne-energiesystemen

In het energieakkoord zijn wijzigingen van de EIA en SDE+ aangekondigd. Ook komt er een korting op de energiebelasting voor energie 
opgewekt in een postcoderoos. De uitwerking van deze afspraken op de business case voor projecten is niet duidelijk. Investeerders
hebben meer duidelijkheid nodig om projecten te realiseren.

BARRIÈRE
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ACTIE Zoek aansluiting bij de partijen van het energieakkoord en stuur aan op het verduidelijken van deze case.

Enkele proefprojecten worden opgestart waarbij getoetst wordt in welke mate de huidige regelgeving al voorziet in de mogelijkheid
tot salderen op afstand.

Zonne-energie kan na de overbrugging zonder stimulering op grote schaal worden uitgerold zodat de stap naar 4 GWp in 2020 
gemaakt wordt.

RESULTAAT

Sun Projects, VDH Solar, Enfinity, Holland Solar, Provincie GelderlandAMBASSADEURS

  Actie 15 > Opslag van zonnestroom

ACTIE

De aanschafkosten van een elektriciteitsopslagsysteem zijn hoog waarbij verschillende partijen voordeel hebben van opslag. Salderen 
van zonnestroom maakt opslag financieel niet aantrekkelijk.

BARRIÈRE

Korte termijn: batterijen van 5-10 kWh kunnen de dag-nacht balans voor huishoudens vereffenen. Lange termijn: ontwikkel seizoens-
opslag (bijv. PowerToGas) voor wanneer zonnestroom (en windenergie) tientallen GWp gaat bedragen.

In Nederland is de markt voor opslagsystemen voor zonne-energie erg beperkt.

Systeemeigenaren worden meer zelfvoorzienend. Netbeheerders kunnen kwaliteit van elektriciteit beter beheersen.RESULTAAT

AMBASSADEURS Netbeheer Nederland, Mastervolt, Nuon, Enexis, DNV KEMA, Holland Solar

  Actie 16 > Nederlandse duurzaamheiddoelstelling

Er was afgelopen jaren een focus op energiebesparing en minder op energieneutraliteit. De voorbeeldfunctie van de overheid ontbreekt.
Vanaf 2018 worden alle utiliteitsgebouwen van de overheid energieneutraal gebouwd. Hoe groot wordt de bijdrage van zonnestroom?

BARRIÈRE

In de uitvoering van de zelfopgelegde eis van de overheid om in 2018 alle utiliteitsgebouwen energieneutraal te bouwen gaat de 
overheid zonnestroom toepassen. Een aanvullende actie is om deze richtlijn concreet te maken, i.e. cijfermatige onderbouwing van 
de afspraken.

ACTIE

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een Lokale Klimaat Agenda opgesteld, waarin het zich committeert tot concrete acties
voor energiebesparing. Zonne-energie speelt hierin nog geen grote rol. Maar tevens is het nog niet concreet gemaakt.

De fractie zonne-energie in de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie wordt groter. Consumenten worden zich bewust van de
mogelijkheden van zonnestroom.

RESULTAAT

Ministerie van Infrastructuur en MilieuAMBASSADEURS

  Actie 17 > Recycling

Producenten en importeurs van zonnepanelen hebben een recycleplicht volgens de WEEE-richtlijn (2012/19/EU). De installatiebranche
zorgt naast de installatie ook voor een veilige demontage. Inzameling van zonnepanelen kan voor een deel via de bestaande inzamel-
structuren voor afgedankte elektrische apparaten, maar inzamelkanalen met de installatiebranche dienen te worden uitgebreid.

BARRIÈRE

Voor de veilige demontage en inzameling van afgedankte zonnepanelen wordt een volledige inzamelstructuur opgezet.ACTIE

In Nederland wordt de inzameling van zonnepanelen voornamelijk gedaan door het Europese PV Cycle. Het Nederlandse Wecycle stelt
hierbij haar inzamelpunten voor professionele ontdoeners en installateurs ter beschikking. De inzameling van afgedankte zonnepanelen
wordt niet gedekt met de huidige inzamelstructuren. Een Europese standaard voor de recycling van zonnepanelen is in ontwikkeling.

Met een efficiënt terugname- en recyclingsysteem in Nederland geven producenten en importeurs invulling aan de doelstellingen zoals
genoemd in de WEEE-richtlijn.

RESULTAAT

PV Cycle, Wecycle, DNV KEMA, Holland SolarAMBASSADEURS

Partijen voor grootschalige uitrol zonnestroom
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De weg naar 4000 MWp zonnestroom 

Het Nationaal Actieplan Zonnestroom is een actieplan dat barrières voor de grootschalige uitrol van zonnestroom in 

Nederland adresseert. Dit marktinitiatief onder leiding van energiekennisbedrijf DNV KEMA is een breed gedragen 

plan door onder meer producenten, leveranciers, kennisinstellingen, netwerkbeheerders, energieleveranciers, banken, 

verzekeraars en belangenorganisaties. In dit actieplan zijn zowel uitgevoerde acties te vinden als acties die op dit 

moment actueel zijn en in de komende jaren een rol zullen spelen. 

In 2013 blijft de doelstelling van 4.000 MWp in 2020, die in 2011 gesteld is, gehandhaafd. Het geïnstalleerde vermogen 

aan zonnestroom is in 2013 weer sterk toegenomen waarbij de grens van zeker 500 MWp overschreden is.

Actieplan voor 4000 MWp zonnestroom in 2020

= voltooide acties = actuele acties


