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Inleiding  

Nederland moet van het gas af, een doel dat vaststaat maar waar nog veel voor nodig is om 
daadwerkelijk te realiseren. In dat kader zal de energiesector moeten bepalen hoe de gebouwde 
omgeving uiteindelijk op een duurzame wijze van warmte voorzien kan worden. Omdat de 
warmtevraag ruim de helft van de totale energievraag in Nederland betreft1, is dit een grote en 
essentiële opgave voor het welslagen van de energietransitie. Daarnaast zien we door de 
elektrificatie van o.a. verwarming en personenvervoer ook de vraag naar elektriciteit enorm stijgen. 
PVT-panelen zijn in veel gevallen heel geschikt om hier een oplossing voor te bieden.  

Vaak wordt door burgers en bedrijven gedacht dat het realiseren van aardgasloze of energie-
neutrale gebouwen moeilijk en kostbaar is. Holland Solar is ervan overtuigd dat dit op dit moment 
al mogelijk is. Er zijn namelijk ontzettend veel technieken op de markt beschikbaar die voor grote 
besparingen kunnen zorgen in een groot deel van de Nederlandse woningen. Enkele van deze 
technieken maken gebruik van een van de mooiste onuitputbare bronnen: de zon! Zonnestroom en 
zonnewarmte systemen zijn sinds lange tijd een belangrijke energiebron voor de Nederlandse 
energiemarkt. Daarmee hebben zij aangetoond een onmisbaar onderdeel te zijn van de Nederlandse 
energietransitie. In PVT-systeem worden de technieken zonnestroom en zonnewarmte 
gecombineerd, waarbij het systeem zowel stroom als warmte produceert.  

Er is in Nederland grote behoefte aan duurzame stroom en duurzame warmte, maar het beschikbare 
oppervlakte om dit op te wekken is beperkt. PVT is een ruimte-efficiënte en duurzame technologie 
die in dit kader een oplossing kan bieden. In het vervolg van dit paper wordt toegelicht wat de 
voordelen zijn van PVT en wat er nodig is voor PVT om tot zijn volledig potentiële bijdrage aan de 
Nederlandse energietransitie te komen. 

Uitdagingen voor de PVT-markt 
Het toepassen van PVT-systemen brengt veel voordelen met zich mee. Helaas bevat de PVT-markt 
nog een aantal blokkades waardoor de groei van deze markt (deels) belemmerd wordt. De 
informatievoorziening over PVT-systemen aan particulieren is op dit moment bijvoorbeeld nog te 
beperkt. Om ervoor te zorgen dat technieken zoals deze op grotere schaal toegepast worden is het 
van belang dat mensen weten van het bestaan en de effectiviteit ervan. Daarnaast zijn PVT-
systemen nog onvoldoende ingepast in de bestaande Rijksstimuleringsmaatregelen waardoor 

 
1 Warmtemonitor 2019, CBS en TNO. 
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regels voor PVT-systemen soms nodeloos ingewikkeld zijn.  Hierdoor wordt het groeipotentieel van 
PVT-systemen nog onvoldoende benut, wordt de (technologische) ontwikkeling van PVT-systemen 
gehinderd en dalen de kosten van PVT-systemen minder snel dan gewenst.  

 

Wat er nodig is om PVT te laten bloeien in Nederland 

Opschalen van de informatievoorziening  

Bij particulieren is al veel bekend over de verschillende technieken voor het verduurzamen van hun 
woning. Informatie over PVT-systemen is voor veel particulieren echter niet beschikbaar. Voor veel 
particulieren zijn de websites van Milieu Centraal en RVO essentiële bronnen bij het oriënteren op 
verduurzamingsmogelijkheden. In ieder geval op deze websites zal essentiële informatie over PVT-
systemen zo snel mogelijk moeten worden toegevoegd.  
 
Daarnaast is het essentieel dat de werking en de voordelen van PVT-systemen ook voldoende onder 
aandacht worden gebracht bij ambtenaren op verschillende niveaus. Warmtetransitie-visies 
worden bijvoorbeeld geschreven en uitgevoerd door gemeenteambtenaren. Een duidelijke strategie 
en communicatieplan is nodig om gemeenteambtenaren te informeren over alle mogelijke 
technieken (waaronder PVT) die zij mee kunnen gebruiken bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun 
warmtetransitie-visies. Door gemeente- en provincieambtenaren, goed te informeren over de 
mogelijkheden die PVT biedt in de energietransitie, is er een grotere kans dat ook PVT wordt 
opgenomen in hun transitievisies en -plannen.  Holland Solar pleit er daarom voor dat PVT-
systemen worden meegenomen in de publiekscommunicatie van overheden en NGO’s, en dat PVT 
nadrukkelijk wordt benoemd als verduurzamingsmogelijkheid in energieloketten. 
 
Creëer voor PVT werkende stimuleringsmaatregelen 

Voordelen van PVT-systemen samengevat: 
 
1. Een PVT-systeem produceert zowel hernieuwbare warmte als stroom waarbij zeer efficiënt wordt 

omgegaan met de beschikbare ruimte;  
2. PVT-systemen zijn zeer geschikt om te gebruiken in combinatie met andere warmtesystemen, Denk 

hierbij aan een hybride systeem met een Cv-ketel of een warmtepomp. Hierdoor kan een bestaand 
systeem al voor het einde van zijn levensduur verduurzaamd worden. Spijtvrij!  

3. Een PVT-systeem kan de piekvraag naar stroom voor de levering van warmte verlagen doordat het 
systeem de stroom voor de warmtepomp kan leveren en warmte voor het voorverwarmen van de 
warmtepomp. Hierdoor kan gebruik worden gemaakt van een kleinere warmtepomp.   

4. Indien gebruik wordt gemaakt van een PVT-systeem kan de buitenunit van de warmtepomp 
achterwege worden gelaten. Hierdoor wordt geluidshinder voor de omgeving voorkomen; 

5. PVT-panelen hebben gedurende hun levensduur weinig tot geen onderhoud nodig omdat er geen 
draaiende onderdelen aanwezig zijn;  
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Subsidie is nodig om de hobbels naar schaalvergroting in de energietransitie te overbruggen. Die 
subsidies moeten technieken en slimme combinaties van technieken stimuleren. In meerdere 
regelingen zijn verbeteringen nodig om PVT beter tot zijn recht te laten komen en te stimuleren.  
 
Investeringssubsidie voor Duurzame Energie (ISDE)  
Binnen de ISDE-regeling is het van groot belang dat PVT-systemen net zo stevig gestimuleerd 
worden als andere duurzame warmtetechnologieën. In tegenstelling tot andere technieken is er 
geen aparte categorie voor PVT-systemen. PVT-systemen vallen binnen de ISDE soms onder 
‘zonneboilers’ en soms onder ‘warmtepompen’. Dit kan erg verwarrend zijn voor particulieren die 
opzoek zijn naar de opties die er zijn om hun woning te verduurzamen.  
 
Energie-investeringsaftrek (EIA) 
Wat er voor de ISDE-regeling geldt voor PVT-systemen, geldt ook voor de EIA-regeling. Ook hier 
wordt voor de berekeningen van de hoogte van de subsidie niet de juiste techniek als uitgangspunt 
gebruikt. In de huidige opzet wordt een PVT-systeem een-op-een vergeleken met een zonneboiler 
of warmtepomp terwijl een PVT-systeem echt een andere techniek is.  

 
Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 
Om het subsidiebedrag te bepalen worden binnen de SDE++-regeling referentiesystemen gebruikt 
. Voor PVT-systemen sluit het gebruikte referentiesysteem niet aan bij hoe de techniek werkt en 
ontwikkeld is. Holland Solar pleit er daarom voor om het referentiesysteem voor PVT-systemen aan 
te passen.  
Daarnaast zijn er veel technieken die gebruik maken van de SDE++ regeling om projecten te kunnen 
realiseren. In het huidige systeem concurreren al deze technieken als het ware met elkaar voor 
subsidie terwijl de technieken enorm van elkaar verschillen en daarom moeilijk te vergelijken zijn. 
Momenteel worden technieken zoals CO2 opvang en opslag bijvoorbeeld vergeleken met stroom- 
en warmte-opwekkers zoals PVT. Vanuit de overheid zou meer sturing moeten komen om te 
bepalen welke technieken subsidie krijgen vanuit de SDE++ zodat elke techniek een evenredige 
kans maakt op subsidie en er op alle vlakken in de energietransitie van Nederland voldoende wordt 
ontwikkeld. Om dit te bereiken pleit Holland Solar voor schotten binnen de SDE++ regeling zodat 
de verschillende klimaatdoelstelling gehaald kunnen worden.  
 
Stimulering grootschalige PVT-projecten 
Tenslotte moet er gekeken worden naar de potentie van nieuwe maatregelen die grootschalige 
pilotprojecten met PVT-systemen kunnen stimuleren. Denk hierbij met name aan PVT als bron voor 
warmtenetten. Naar alle waarschijnlijkheid worden er in de toekomst meer en meer wijken 
aangesloten op een warmtenet. Al deze netten moeten aangesloten worden op een duurzame 
warmtebron, PVT kan hier een mooie oplossing voor zijn. In andere landen en recent ook in 
Nederland is aangetoond dat zonnewarmte een goede en duurzame bron is voor een warmtenet. 
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Wanneer je hier een grootschalig PVT-project van maakt kunnen deze wijken ook in één klap van 
duurzame elektriciteit worden voorzien.  
 
Verplicht het gebruik van nieuwbouwdaken voor zonne-energie  
De Rijksoverheid staat de komende jaren voor een grote bouwopgave: er moeten ruim 1 miljoen 
woningen worden gebouwd. Deze woningen zullen allemaal duurzaam verwarmd moeten worden 
en goed geïsoleerd zijn. Dit maakt het zeer goed mogelijk voor PVT om in de warmtevraag van deze 
woningen te voorzien, hetzij direct, hetzij via een collectief systeem met warmteopslag. De wet met 
energieprestatie eisen voor nieuwbouw, de BENG, eist echter geen daken vol met duurzame 
energie. Holland Solar pleit daarom voor extra eisen zodat het dak volledig naar haar technisch en 
financieel potentieel benut wordt voor duurzame energieopwekking. Hiermee worden ook veel 
grotere kosten voor de samenleving met name rond de energie-infrastructuur, voorkomen. 
 
Verhoog de gasbelasting 
Aardgas is in Nederland een erg goedkope bron voor warmte en elektriciteit, hier valt op dit moment 
nog moeilijk mee te concurreren. De belasting (Energiebelasting, Opslag Duurzame Energie) op gas 
is zelfs voor huishoudens lager dan de belasting op elektriciteit. Er is daarnaast ook geen belasting 
op CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving. Toch zullen we met zijn alle de stap moeten maken om 
minder en uiteindelijk geen aardgas meer te gaan gebruiken. Holland Solar is daarom een 
voorstander van het verhogen van de belasting op aardgas. Door dit te doen, worden alle partijen 
die nog gebruik maken van aardgas in een keer gestimuleerd om op zoek te gaan naar alternatieven. 
PVT zal, als duurzame bron voor warmte én elektriciteit, hierdoor interessanter worden en op 
grotere schaal worden toegepast. Door de verhoogde prijzen wordt het terugverdienpotentieel van 
duurzame technieken beter én wordt schone technologie aantrekkelijker. 
 

  
 
Tot slot 

Nodige aanpassingen om PVT te laten bloeien in Nederland: 
 

1. Neem PVT-systemen mee in de publiekscommunicatie van overheden en NGO’s om 
particulieren en ambtenaren te informeren over de toegevoegde waarde van groot- en 
kleinschalige PVT-projecten; 

2. Stimuleer PVT-systemen evenredig met andere duurzame technieken; 
3. Creëer een aparte categorie voor PVT-systemen binnen de ISDE en EIA; 
4. Zorg voor een beter referentiesysteem voor PVT-systemen in de SDE++; 
5. Creëer schotten in de SDE++ om concurrentie tussen technologieën tegen te gaan; 
6. Stimuleer grootschalige PVT-pilotprojecten als bron voor warmtenetten; 
7. Maak volledige benutting van alle nieuwbouwdaken voor duurzame energieopwekking 

verplicht; 
8. Verhoog de gasbelasting. 
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De zonne-energiesector staat een grote taak te wachten; het aandeel van de totale geleverde 
zonnestroom en -warmte in Nederland heeft de potentie om verder te stijgen. PVT kan hier een 
belangrijk onderdeel van uitmaken als zeer ruimte-efficiënte technologie. Dit vraagt wel om de 
juiste beleidskeuzes en randvoorwaarden. Het vergroten van het aandeel PVT-systemen om 
Nederland van energie te voorzien zal leiden tot significante kostenreducties, waardoor de kosten 
voor de energietransitie en het mitigeren van nadelige effecten van klimaatverandering zullen 
afnemen. Deze kostenreductie is internationaal geprognotiseerd op 40-60% van de huidige kosten. 
Met een dergelijke kostenreductie kan PVT op termijn een standaard en subsidieloze techniek 
worden die een essentiële bijdrage levert aan het verduurzamen van onze gebouwde omgeving.  
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