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Geachte heer, mevrouw, 

De Nederlandse zonne-energiesector groeit enorm. Zelfs in Nederland, met een lager aantal 
zonuren dan veel van de andere lidstaten, zien we dat zonne-energie de elektriciteitsprijzen 
verlaagt, gas- en kolencentrales uitzet en een goed verdienmodel voor particulieren en 
ondernemingen is. Dit is mede gezien de geopolitieke situatie ook erg belangrijk voor de 
energieonafhankelijkheid van ons continent. 

 Met het hoogste aantal zonnepanelen per capita is Nederland dan ook een voorbeeld voor 
de rest van Europa op het gebied van zonne-energie. Dit voorbeeld is toe te schrijven aan de 
combinatie tussen sterk ondernemerschap en een overheid die de sector als een van de 
oplossingen voor het klimaatprobleem ziet.  

Echter, met de afgelopen succesjaren onderscheidt de sector nu dat er een nieuwe fase van 
ontwikkeling voor de sector is aangebroken. De betaalbaarheid en het sociale component van 
de energietransitie staat onder druk, het kannibaliserende effect van groene stroom wordt 
steeds duidelijker en de rol van de overheid in het stimuleren van zonne-energie is veranderd. 
Dit vraagt om een nieuwe – toekomstgerichte kijk – op de zonne-energiesector. De 
Nederlandse zonne-energiesector, bij monde van zijn branchevereniging ‘Holland Solar’, 
maakt dan ook graag gebruik van de door u gepubliceerde consultatie voor de zonne-
energiestrategie om de knelpunten voor deze nieuwe fase van de ontwikkeling van zonne-
energie in Europa uit te lichten.  

Als sector onderscheiden we vier brede uitdagingen die opgelost moeten worden  zodat 
zonne-energie dé energiebron van Europa kan worden. Deze uitdagingen zijn het versnellen 
van de uitrol van zonne-energie, het verbeteren van de businesscase van zonne-
energieprojecten, het optimaal inpassen van zonne-energie in het energiesysteem van de 
toekomst, en het borgen van kwalitatief goede en veilige zonne-energiesystemen.   

Hieronder hebben wij een korte inhoudshopgave en een samenvatting toegevoegd voor de 
overzichtelijkheid. We nodigen u als lezer van harte uit om kennis te nemen van al onze 
knelpunten en beleidsvoorstellen in de pagina’s die daarop volgen. In het geval er van u kant 
vragen zijn betreffende deze voorstellen, neem dan gerust contact met ons op.  

Met vriendelijke groet, 

Nold Jaeger 

Branchevereniging Holland Solar 
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Samenvatting 
 

Ambities en doelstellingen waarmaken 

De Commissie heeft duidelijk gemaakt de snelheid van de installatie van zonnestroomsystemen in de EU te willen 
verhogen met een factor 3,5. Voor de sector is de vraag naar ons product vanuit de samenleving essentieel voor 
groei. Hiervoor is het van het grootste belang dat 

 Het FitFor55 programma naast concrete reductiedoelstellingen voor de verschillende sectoren ook bindende 
productiedoelstellingen bevatten voor groene elektriciteit en waterstof, en elektrificatiedoelstellingen voor de 
industrie, de mobiliteit en de gebouwde omgeving.  

Een van de grote voordelen van zonne-energiesystemen is dat deze zeer snel geïnstalleerd kunnen worden. De 
vergunningverlening is, volgens de sector, één van de grootste vertragende factoren voor de realisatie van 
grootschalige systemen.  

 Stel maximale doorlooptijden voor vergunningen vast voor elk van de verschillende type installaties.  

Het vinden van geschikte locaties voor het ontwikkelen van zonne-energieprojecten is één van dé grootste 
uitdagingen voor de zonne-energiesector. Met een actief grondbeleid en een projectmatige aanpak, in nauwe 
samenwerking met marktpartijen, kan de uitrol van zonne-energie op overheidsgronden in heel Europa versneld 
worden. 

 Vanuit de Commissie zou de opdracht moeten komen aan lidstaten om hun eigen gronden en daken zo 
effectief mogelijk te gebruiken voor het opwekken van duurzame energie.  

Lokaal draagvlak voor nieuwe zonne-energieprojecten op dak, water en gronden zijn van essentieel belang voor 
het tijdig verkrijgen van vergunningen, het versterken van het draagvlak voor de energietransitie en daarmee dus 
de verdere groei van zonne-energie in Europa. In Nederland ziet de sector dat participatie van omwonenden 
belangrijk is voor lokaal draagvlak.  

 Leg de focus in participatie van omwonenden op Europees, nationaal en lokaalniveau op het proces. 
Omwonenden meenemen in het hele proces is velen malen belangrijker dan de focus op alleen financiële 
participatie.  

Het valt de Nederlandse zonne-energiesector op dat in Nederland de normen die Europees in Richtlijnen 
gedefinieerd worden (waaronder de EPBD) op nationaal niveau zeer beperkt worden uitgelegd. De formulering op 
Europees niveau neemt vaak de ‘minimum’ vorm aan, terwijl dit op nationaal niveau als ‘maximum’ geïnterpreteerd 
wordt. Hierdoor ontstaan suboptimale normen op nationaal niveau.  

 Alle milieueisen voor gebouwen zouden ook rekening moeten houden met het potentiële dakoppervlakte dat 
gebruikt kan worden voor het opwekken van duurzame energie, als ook het energieverbruik door de 
activiteiten die worden ontplooid in het gebouw zelf (o.a. het opladen van de elektrische auto, aansturen van 
de warmtepomp). 

De Europese zonne-energiesector heeft een zeer groot exportpotentieel. Voor relatief kleinere oppervlaktes 
worden specifieke toepassingen ontwikkeld zoals agri-PV, BI-PV, zon tussen windturbines op zee, PVT. Het 
verzilveren van export kansen en aanjagen van dergelijke innovatie leidt tot een versnelde uitrol en opschaling van 
dergelijke niche technieken. Gezien de steeds schaarser wordende ruimte in Europa om op land zonne-energie op 
te wekken is het essentieel dat er vanuit de EU een aanjagende functie uit gaat voor dergelijke innovatieve 
toepassingen van zonne-energie.  
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 Kies als EU voor een duidelijk industriële strategie voor de productie van zonne-energie, de winst zit met 
name in het ontwikkelen van een transparante toeleveringsketen en het mogelijk maken van innovatieve 
toepassingen. Het European Solar Initiative is daarbij een goed startpunt.  

Betaalbaarheid van zonne-energie bewaken 

Zonne-energie heeft de grootste kostenreductiecurve doorgemaakt van enige technologie die duurzame energie 
kan leveren. Desalniettemin, is de energietransitie kostbaar. Het is daarom van belang dat de kostenreductie van 
zonne-energie doorzet; alleen zo kunnen alle inwoners van de EU van betaalbare groene energie gebruik maken.  

 De EU heeft de mogelijkheid om middels proactief industrieel beleid de gerealiseerde kostprijsreducties 
verder te laten doorgroeien ter voorkoming van extreem verhoogde transportkosten en kosten voor 
grondstoffen.   

 Pas Europese regels voor Garanties van Oorsprong aan zodat deze ook tijd en plaatsgebonden vastgesteld 
kunnen worden en moedig initiatiefnemers aan om een PPA af te sluiten met een ‘virtuele’ directe lijn. Deze 
normering kan tevens gekoppeld worden aan additionaliteitseisen voor waterstof productie – bewijs dat 
waterstof groen is opgewekt. 

Voor installateurs van residentiële zonnestroomsystemen is het van groot belang dat de stimuleringsmechanismen 
in elk van de verschillende lidstaten stabiel en voorspelbaar zijn.  

 Pas stimuleringsmechanismen voor consumenten niet overhaast aan op basis van de fluctuaties in de markt 
voor elektriciteitsprijzen en investeringskosten. Dit leidt tot grote onzekerheid bij burgers of dit het ‘goede 
moment’ om te investeren is.  

Energiebelastingen zijn hét instrument voor lidstaten om te sturen in de prijselasticiteit van veel verschillende 
producten die kunnen bijdragen aan een economische systeem waar een groen product bevoordeeld wordt ten 
opzichte van een fossiel geproduceerd product. Hierbij zouden twee kernonderdelen leidend moeten zijn: de 
groene keuze moet de financieel voordeligste keuze zijn én de betaalbaarheid van energie moet gewaarborgd 
worden.  Op deze manier voorkomen we de aantasting van het draagvlak voor de energietransitie als geheel. Het 
huidig voorstel voor de Energy Taxation Directive is hier een goede aanzet voor. 

Een volledig duurzaam energiesysteem creëren 

Waar zonne-energie het voordeel heeft dat het vrijwel op elke locatie opgewekt kan worden, heeft het nadeel dat 
het grote pieken in het opwekken van deze energie heeft. Voor de zonne-energiesector is het de uitdaging om 
ervoor te zorgen dat de opgewekte energie (elektriciteit en warmte) nuttig gebruikt kan worden door de 
verbruikers. Hierbij valt te denken aan het inpassen van systemen in het elektriciteitsnet, maar ook aan 
(seizoens)warmteopslag en batterijen voor de opslag van elektriciteit en conversie naar bijvoorbeeld waterstof.  

Netbeheerders moeten kunnen kiezen voor snel te realiseren marktoplossingen, zoals goed geplande batterijen, 
conversie of lokale demand response. Dit zijn dan zaken die marktpartijen leveren en waarvoor betaald moet 
worden.  

 Biedt netbeheerders de mogelijkheid om vergoeding te geven aan partijen die helpen om congestie inclusief 
spanningsopdrijving te voorkomen door middel van batterijopslagsystemen (achter de meter) en/of 
dynamisch terugleveren. 

Dé belangrijkste drijver voor een groeiend aanbod van hernieuwbare elektriciteit in de EU is het nadrukkelijk 
koppelen van vraag en aanbod. Dit kan alleen volledig gebeuren middels normering en beleidstechnische 
aanpassingen (door onder andere de nettarieven aan te passen). Het koppelen van vraag en aanbod heeft naast 
een technische noodzaak; het verkrijgen van een stabiele elektriciteitsvoorziening, ook een draagvlak verhogend 
effect en een financiële noodzaak.  

https://www.solarpowereurope.org/advocacy/european-solar-initiative
https://www.solarpowereurope.org/advocacy/european-solar-initiative
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 De Commissie dient lidstaten aan te moedigen hun oude nettariefsystemen toekomstgericht te 
reorganiseren. Dit vraagt om het belonen van vraagflexibiliteit in tegenstelling tot het belonen van 
vraagstabiliteit. 
 

 Investeerders in zonne-energie hebben duidelijkheid nodig over de toekomst van het volledige 
energieaanbod. Normeer daarom op Europees niveau voor de gefaseerde sluiting van fossiele centrales. 
Hierdoor wordt het duidelijk wel deel zonne-energieproducenten moeten en kunnen gaan opvullen.  

Ook voor kleinverbruikers van energie is het van groot belang dat zij aangemoedigd worden om zorgvuldig met 
energie om te gaan. De unieke eigenschap van zonne-energie is juist dat dit van de meest concrete manieren is 
waarop huishoudens en MKB’ers kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de energietransitie. Tegelijkertijd 
moet de energietransitie een sociale transitie zijn. Ook in de energietransitie is het belangrijk dat de sterkste 
schouders de zwaarste lasten dragen.  

 Moedig als Commissie lidstaten aan om hun nettarieven voor kleinverbruikers zo aan te passen dat het 
opwekken van eigen energie aangemoedigd wordt, maar het financieel onvoordelig is om deze energie niet 
optimaal zelf te benutten; het bij grote pieken invoeden van zeer veel elektriciteit door huishoudens zou 
financieel ontmoedigd moeten worden.  
 

 Normeer op Europees niveau dat nieuwe elektrische mobiliteit die op de markt aangeboden wordt vanaf 
202X bi-directioneel kan laden, hiermee breiden we het verdienmodel voor eigen opgewekte zonnestroom 
door huishoudens uit en zorgen we ook voor een betere koppeling tussen vraag en aanbod, als mede grote 
hoeveelheid flexibiliteit in het systeem. 

Naast de vergroening van onze elektriciteitsvoorziening is zonnewarmte een essentiële techniek voor het 
kosteneffectief realiseren van de warmtetransitie in de industrie en gebouwde omgeving. Nog een groot – en vaak 
onderbelicht – voordeel van zonnewarmte is dat het nagenoeg 100% duurzaam is; vergelijkbare technieken 
dienen voorzien te worden van een groene elektriciteitsvoorziening om volledig duurzaam te werken.  

 Intensiveer Europees onderzoek naar de toepassing van seizoensopslag en andere innovatieve ontwikkelingen 
omtrent zonnewarmte, en bezie of de Europese Investeringsbank enkele van deze projecten met prioriteit zou 
kunnen financieren.  

Kwaliteit en veiligheid in de sector borgen 

Het versneld installeren van miljoenen extra zonnepanelen, zonneboilers en PVT-systemen in Europa is met de 
bovengenoemde beleidsveranderingen zeer goed mogelijk. Echter, vereist dit ook dat de sector de kwaliteit en 
veiligheid van hetgeen dat geïnstalleerd wordt als ook een veilige manier waarop het geïnstalleerd wordt, borgt. 
Met een enorme Europese, en wereldwijde druk op materialen en gekwalificeerd personeel is het van groot belang 
dat we deze twee randvoorwaardelijkheden voor een groeiende sector nauw in het oog houden. Het is daarvoor 
wenselijk dat de Europese Unie hieraan ook haar bijdrage levert.   

Het huidig aanbod van gekwalificeerde installateurs is te klein voor de grote vraag die er nu in Europa is en al 
helemaal voor wat er nog de komende twee decennia geïnstalleerd moet worden om de doelstellingen te halen. 
Europese samenwerking kan de doorslaggeven voor het snel vergroten van het aanbod van gekwalificeerde 
installateurs.  

 Zet in op brede wederzijdse erkenning van de diplomering (en administratie daarvan) door alle lidstaten voor 
de opleidingen tot gekwalificeerd zonne-energiemonteur.  
 

 Productkwaliteit dient op Europees niveau georganiseerd te worden. Dit betreft dan productveiligheid en 
levensduur op systeem- en op componentniveau (afgedwongen middels Europese standaard normen), milieu-
impact (eco label voor zonne-energiesystemen)  en maatschappelijk verantwoord ondernemen (voldoen aan 
de OESO-richtlijnen voor verantwoord ondernemen).  
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De zonne-energiesector is een mondiaal georiënteerde sector, niet alleen omdat we als sector het 
klimaatprobleem als een wereldwijd probleem zien, maar ook doordat de sector  zich in elke uithoek van de aarde 
in hoog tempo heeft ontwikkeld. Dit heeft het voordeel dat de kostendalingen van de zonnestroom sector zeer 
significant zijn geweest (bijna 96% sinds 20001). Het grote nadeel van deze ontwikkeling is de steeds kleiner 
wordende mate van invloed die we in Europa hebben op de manier waarop en hoe zonnepanelen gemaakt 
worden.  

Ditzelfde geldt in mindere mate voor zonneboilers. Het is van groot belang om ervoor te zorgen dat de lessen die 
we opgedaan hebben op het gebied van zonnestroomsystemen ook leiden tot het verbeteren van de manier 
waarop en hoe zonneboilers gemaakt worden. 

 Het circulair ontwerpen van zonnepanelen is van groot belang om zonne-energie zo duurzaam en 
toekomstbestendig mogelijk te maken. De Commissie zou met de grootste producenten van binnen en buiten 
de EU collectieve afspraken moeten maken ter verbetering van de circulariteit van zonne-energiesystemen en 
het verminderen van het gebruik van kritieke materialen.  
 

 De Commissie dient al haar diplomatieke kracht in te zetten voor het verbeteren van de leefomstandigheden 
van de minderheden in de provincie Xinjiang in China. Waaronder door het een halt toeroepen van 
dwangarbeid bij de productie van poly-silicium. Echter, een verbod op het importeren van zonnepanelen of 
halffabricaten voor zonnepanelen uit deze provincie levert geen verbetering van de situatie op zolang er geen 
alternatief is waar deze productie onder de juiste omstandigheden kan plaatsvinden.  

 

 

  

 
1 Bron Fraunhofer ISE, 2019; EnergyTrends, 2019 
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Ambities en doelstellingen waarmaken 
De Commissie heeft duidelijk gemaakt de snelheid van de installatie van 
zonnestroomsystemen in de EU te willen verhogen met een factor 3,5. Voor de sector is de 
vraag naar ons product vanuit de samenleving essentieel voor groei. Hiervoor is het van het 
grootste belang dat: 

 Het FitFor55 programma moet naast concrete reductiedoelstellingen voor de 
verschillende sectoren ook bindende productiedoelstellingen bevatten voor groene 
elektriciteit en waterstof, en elektrificatiedoelstellingen voor de industrie, de mobiliteit en 
de gebouwde omgeving.  

Dergelijke doelstellingen zouden verplicht vastgesteld moeten worden op nationaal niveau 
inclusief een planmatige aanpak waar de vraaginvulling zal plaatsvinden tot 2030. Alleen met 
dergelijke doelstellingen weet de sector wat er de komende 8 jaar van hem gevraagd wordt. 
Zonder deze duidelijke vraag is er een grote kans dat succesvolle ondernemingen naar andere 
kansen op zoek gaan.  

Vergunningverlening 
Een van de grote voordelen van zonne-energiesystemen is dat deze zeer snel geïnstalleerd 
kunnen worden. In tegenstelling tot grote, centraal aangestuurde elektriciteitscentrales, 
kunnen zonnestroomsystemen op elke plek binnen korte tijd energie opwekken. De 
vergunningverlening is, volgens de sector, één van de grootste vertragende factoren voor de 
realisatie van grootschalige systemen . We zijn dan ook positief over de oproep van 
Commissaris Timmermans in het Re-Power Europe programma om de 
vergunningsprocedures te versnellen, hierbij missen we wel concrete plannen en oplossingen.  

 Stel maximale doorlooptijden vast voor elk van de verschillende installaties (zonne-
energiesystemen op daken, gronden op agrarisch bestemmingsgebied, en langs 
infrastructuur of met een industrieel karakter). 

Als vooraf bepaald is hoe lang een procedure maximaal kan duren,  schept dat duidelijkheid 
voor de initiatiefnemer en financier. Er komt hierdoor meer zicht op de totale pijplijn en of 
deze eventueel nog aangevuld zou kunnen worden met nieuw te acquireren projecten.   

 Geef decentrale overheden programmatische ondersteuning voor hun adviserende en 
vergunningverlenende taken. Deze ondersteuning dient te bestaan uit 
standaarddocumenten (omgevingsvisies, tenderdocumenten, etc.) die waar gewenst 
aangepast kunnen worden, en personele capaciteit. Dit laatste zou bijvoorbeeld opgelost 
kunnen worden door middel van expert-pools die regionaal inzetbaar zijn om decentrale 
overheden met de meest prangende vragen te helpen. 

In Nederland zijn decentrale overheden verantwoordelijk voor het vergunnen en plannen van 
de grootschalige opwek van zonne-energie op land. Dit is geen gemakkelijke taak. Gebrek aan 
expertise leidt tot vertraging bij vergunningverlening en het betrekken van omwoners bij 
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projecten. Deze omstandigheden ondermijnen niet alleen de snelheid van het installeren van 
zonne-energiesystemen, maar ook het draagvlak onder bewoners in de omgeving.  

 Stel één nationaal juridisch loket in voor alle procedures rond de vergunningverlening van 
duurzame energieprojecten.  
 

Juridische procedures die worden aangespannen door initiatiefnemers tegen de gemeente of 
omwonenden tegen de plannen van een zonne-energie installatie leiden tot disproportioneel 
lange vertragingen in de realisatie van projecten. Een vaste groep rechters en de daarbij 
behorende ondersteuning kan de snelheid van procedures verhogen. Daarnaast zou dit 
gespecialiseerde team als vast aanspreekpunt voor juridisch advies aan vergunningverlenende 
overheden helpt met het versnellen van deze procedures. 

Overheidstenders 
Het vinden van geschikte locaties voor het ontwikkelen van zonne-energieprojecten is één 
van dé grootste uitdagingen voor de zonne-energiesector. Met een actief grondbeleid en een 
projectmatige aanpak, in nauwe samenwerking met marktpartijen, kan de uitrol van zonne-
energie op overheidsgronden in heel Europa versneld worden. 

 De nationale overheden (en hun decentrale onderdelen) hebben erg veel gronden en 
daken in eigendom. Vanuit de Commissie zou de opdracht moeten komen om deze 
gronden en daken proactief zo effectief mogelijk te gebruiken voor het opwekken van 
duurzame energie, in het bijzonder zonne-energie.  
 

Grote nationale programma’s die gronden van de overheid ter beschikking stellen aan 
initiatiefnemers leidt tot een centraal punt waar initiatiefnemers potentieel projecten kunnen 
vinden, waar experts vanuit de overheid nauw betrokken zijn in het optimaal benutten van 
die gronden en daken, en lokale overheden niet verast kunnen worden door een groot aantal 
individuele vergunningaanvragen.  

 
 Naast een programmatische aanpak vanuit overheden, aangezet door de Commissie, zou 

per lidstaat er actief ingezet moeten worden om juridische documenten voor deze 
overheidsgronden te standaardiseren. Het in de markt zetten van overheidsgronden is 
geen gemakkelijke opgave en vraagt om juridisch, technisch en financieel specialisten. Dit 
kan niet van elke (decentrale) overheid gevraagd worden. Nationale overheden dienen 
daarom verplicht standaard juridische documenten ter beschikking te stellen aan hun 
eigen uitvoeringsorganisaties en decentrale overheden. Deze standaarddocumenten 
kunnen vervolgens voor elk specifieke project op details worden aangepast door een 
decentrale overheid die gronden ter beschikking stellen aan initiatiefnemers.  
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Het is op deze manier ook duidelijk voor de initiatiefnemer en financier welke juridische 
verplichten er samenvallen met het ontwikkelen van overheidsprojecten. Het versnelt het 
ontwikkelproces omdat er bij voorbaat kennis is van- en vertrouwen in de afspraken die 
gemaakt worden met de grond uitgevende overheid.  

 

Lokaal draagvlak borgen 
Lokaal draagvlak voor nieuwe zonne-energieprojecten op dak, water en gronden zijn van 
essentieel belang voor het tijdig verkrijgen van vergunningen, het versterken van het 
draagvlak voor de energietransitie en daarmee dus de verdere groei van zonne-energie in 
Europa. In Nederland ziet de sector dat participatie van omwonenden belangrijk is voor lokaal 
draagvlak. De focus vanuit de regelgevende overheden (lokaal, nationaal en Europees) ligt 
echter te veel op financiële participatie, terwijl het mee laten beslissen van omwonenden 
over de locatie en de landschappelijke inrichting een veel groter effect hebben op het 
verkrijgen en verhogen van het draagvlak.  

 Leg de focus in participatie van omwonenden op Europees, nationaal en lokaalniveau op 
het proces. Omwonenden meenemen in het hele proces is velen malen belangrijker dan de 
focus op alleen financiële participatie.  

Financiële participatie is de uitkomst van een zorgvuldige dialoog tussen omwonenden en de 
overheid en vervolgens tussen die overheid en een initiatiefnemer. Inkomsten kunnen maar 
één keer uitgegeven worden, keuzes qua landschappelijke inpassing, biodiversiteit en 
financiële participatie zijn dus gezamenlijke afwegingen – niet aparte onderwerpen die 
individueel getoetst kunnen worden.  

 Participatie van de omgeving in de ontwikkeling (vergunningverlening) van zonne-
energieprojecten wordt door (Europese en nationale) overheden te vaak als zero-sum 
beoordeeld. Leg de beoordeling van draagvlak in de vergunning vast en geef decentrale 
overheden de ruimte om dit zelf te beoordelen.  

De bestuurslaag die het dichtst bij de burger staat, weet het beste wat de wensen en 
specifieke karaktereigenschappen van de omgeving zijn. Zij kunnen dus beter dan enig andere 
bestuurslaag beoordelen of een project voldoende draagvlak heeft of niet.  

 Zonnestroominstallaties op gronden kunnen grote winsten opleveren voor de lokale 
ecologie en biodiversiteit. Kennis over hoe deze winst te maximaliseren dient Europees 
beschikbaar te zijn en actief gedeeld te worden. 

In Nederland wordt met behulp van de sector het EcoCertified-project ontwikkeld waarin we 
technieken ontwikkelen waarmee het ontwerp en beheer van zonneparken kan leiden tot  
maximale verbetering van de biodiversiteit in en om het zonnestroompark.  

https://hollandsolar.nl/nieuws/i888/2-6-miljoen-euro-subsidie-voor-onderzoek-naar-eco-certificering-zonneparken
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 De verbeteringen op het gebied van biodiversiteit vragen ook van Europese, nationale en 
decentrale overheden een lange termijn visie op wat er met deze gronden moet gebeuren 
nadat de technisch-economische duur van het zonnestroompark is bereikt.  
 

Teveel biodiversiteitswinst onder zonnestroomparken kan ertoe leiden dat de bestemming 
van dat specifieke stuk grond verandert. Er moet vooraf door het bevoegde gezag 
aangegeven worden of een gebied na de technisch-economische levensduur teruggebracht 
moet worden naar de ‘originele staat’ of dat er definitief sprake is van een gegroeid aandeel 
natuur.  

Normering van gebouwen moet toekomstgericht 
Het valt de Nederlandse zonne-energiesector op dat in Nederland de normen die Europees in 
Richtlijnen gedefinieerd worden (waaronder de EPBD) op nationaal niveau zeer beperkt 
worden uitgelegd. De formulering op Europees niveau neemt vaak de ‘minimum’ vorm aan, 
terwijl dit op nationaal niveau als ‘maximum’ geïnterpreteerd wordt. Hierdoor ontstaan 
suboptimale normen op nationaal niveau.  

 De huidige eisen in de EPBD voor de energielabels en nieuwbouw (Bijna Energie Neutrale 
Gebouw) hebben een te nauwe reikwijdte om het potentieel van zonne-energie maximaal 
uit te nutten. Alle milieueisen voor gebouwen zouden ook rekening moeten houden met 
het potentiële dakoppervlakte dat gebruikt kan worden voor het opwekken van 
duurzame energie, als ook het energieverbruik door de activiteiten die worden ontplooid 
in het gebouw zelf.   

Momenteel houdt de EPBD alleen rekening met de warmte- en koudevraag van het gebouw. 
Met het doorlopen van de energietransitie betekent dat, dat er onvoldoende rekening 
gehouden wordt met nieuwe elektriciteit en warmtevragen: het opladen van de elektrische 
auto, aansturen van de warmtepomp en het verbruiken van meer warmtapwater. Doordat er 
tijdens de bouw (of verbouwing) vanuit de normen te weinig rekening gehouden wordt met 
deze nieuwe elementen blijven daken grotendeels onbedekt, waardoor netinfrastructuur in 
een later stadium alsnog verzwaard zal moeten worden. Duidelijkheid vanaf de ontwerptafel, 
door wettelijk bindende normen, zorgt voor de meest kostenefficiënte oplossing voor het 
volledig verduurzamen van de Europese gebouwde omgeving.  

 Naast de constructieve draagkracht voor daken moet er ook vanuit de bouwtechnische 
normen in alle lidstaten rekening gehouden worden met de extra ballast die vereist is voor 
het dragen van zonne-energiesystemen.  

Zo voorkomen we dat er nog gebouwen in Europa gebouwd worden die geen zonne-energie 
opwekken. Opwek en verbruik van zonne-energie worden zo dicht mogelijk bij elkaar 
geplaatst.  
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 Voor het beschermen van een Europees gelijkspeelveld moet er op Europees niveau een 
duidelijke einddatum geformuleerd worden voor het installeren van individuele en 
collectieve nieuwe fossiele verwarmingsinstallaties (die op aardgas, olie, etc. draaien) in 
woningen. 

Met het uitfaseren van traditionele technologieën zoals de CV-ketel worden zonneboilers, 
PVT-panelen en zonnepanelen in combinatie met een warmtepomp vanzelf een 
aantrekkelijker alternatief voor de consument. Momenteel is het voor veel Nederlanders nog 
de standaardkeuze om de CV ketel te vervangen in plaats van na te denken over een 
duurzame manier van verwarmen. Zij lopen daarmee het risico om financieel gedupeerd te 
raken wanneer de aardgasvoorziening, zoals dat het geval is in Nederland, buiten gebruik 
gesteld wordt in de komende 10 jaar.  

  
 De milieunormen voor bouwmaterialen in nieuwe gebouwen remmen in zeer grote mate 

de installatie van zo veel mogelijk zonne-energie. Het is hiervoor belangrijk dat Life Cycle 
Analysis (LCA) in de milieunormen Europees uitwisselbaar zijn, zodat producenten niet 
voor elke lidstaat een aparte LCA moeten uitvoeren voor één soort product. Zorg dat er 
een Europees ecolabel voor zonne-energie ontwikkeld wordt. 
 

 De normering van de milieu-impact van zonne-energie producten moet plaatsvinden in 
een apart instrument (bijvoorbeeld de WEEE-richtlijn) en niet via de milieunormen voor 
bouwmaterialen. Een ecolabel zou daarin uitkomst bieden. Momenteel worden apparaten 
namelijk met constructieve bouwelementen vergeleken en dit leidt tot zeer ongelukkige 
vergelijkingen.  

In Nederland worden de normen voor de Milieuprestatie van Gebouwen (MPG) als een 
steeds belangrijker element gezien door de overheid om de bouwsectoren te dwingen hun 
voetafdruk bij de productie van materialen te beperken. Dit is een goede methode, echter de 
manier waarop apparaten zoals zonneboilers en zonnepanelen nu in de normering worden 
meegenomen is juist een beperkende in plaats van een aanmoedigende factor om groene 
energie op te wekken.  

Innovatie aanjagen 
De Europese zonne-energiesector heeft een zeer groot exportpotentieel. Voor relatief 
kleinere oppervlaktes worden specifieke toepassingen ontwikkeld zoals agri-PV, BI-PV, zon 
tussen windturbines op zee, PVT. Het verzilveren van export kansen en aanjagen van 
dergelijke innovatie leidt tot een versnelde uitrol en opschaling van dergelijke niche 
technieken. Gezien de steeds schaarser wordende ruimte in Europa om op land zonne-
energie op te wekken is het essentieel dat er vanuit de EU een aanjagende functie uit gaat 
voor dergelijke innovatieve toepassingen van zonne-energie.  
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 Kies als EU voor een duidelijk industriële strategie voor de productie van zonne-energie, 
de winst zit met name in het ontwikkelen van een transparante toeleveringsketen. Het 
European Solar Initiative is daarbij een goed startpunt.  
 

 Zet Europese samenwerking proactief in voor het verder opschalen van specifieke 
toepassingen van zonne-energie met een groot export potentieel zoals agri-PV, BI-PV, 
zon op zee en PVT in combinatie met onder andere warmtepompen.  

 
Betaalbaarheid van zonne-energie bewaken 
Zonne-energie heeft de grootste kostenreductiecurve doorgemaakt van enige technologie 
die duurzame energie kan leveren. Desalniettemin, is de energietransitie en de weg naar 0 
CO2 uitstoot kostbaar. Het is daarom van belang dat de kostenreductie van zonne-energie 
doorzet; alleen zo kunnen alle inwoners van de EU van betaalbare groene energie gebruik 
maken. Hiervoor is het van belang dat een deel van de productieketen voor zonne-
energiesystemen weer terugkeert naar de EU. Daarnaast moeten we Garanties van 
Oorsprong nuttiger gebruiken; deze kunnen een sleutelrol spelen in het koppelen (en 
normeren) van vraag en aanbod. MKB’ers en consumenten moeten blijven profiteren van 
aantrekkelijke terugverdientijden als we hun steun voor de energietransitie willen verzilveren. 
Het fiscale systeem dient de groene keuze ten opzichte van de fossiele keuze te belonen.  

Een Europese industriële strategie 
 De betaalbaarheid van zonne-energie staat onder druk. Verhoogde transportkosten en 

kosten voor grondstoffen zetten de grote kostendaling van de afgelopen decennia onder 
druk. De EU heeft de mogelijkheid om middels proactief industrieel beleid de 
gerealiseerde kostprijsreducties verder te laten doorgroeien. Zet in deze industriële 
strategie voornamelijk in op de strategisch gevoelige onderdelen van de sector. 
 

Investeringszekerheid voor grootschalige projecten 
 Pas Europese regels voor Garanties van Oorsprong aan zodat deze ook tijd en 

plaatsgebonden vastgesteld kunnen worden en maak het vervolgens mogelijk om een 
PPA af te sluiten met een ‘virtuele’ directe lijn. Dit zal voor de industrie een 
randvoorwaarde zijn om te kunnen verduurzamen. Deze normering kan tevens gekoppeld 
worden aan additionaliteitseisen voor waterstof productie – bewijs dat waterstof groen 
is opgewekt. 

Met de vergroening van de elektriciteitsvoorziening in elk van de lidstaten is het voor de 
volgende fase van de ontwikkeling van de sector van essentieel belang dat opwek en verbruik 
direct aan elkaar gekoppeld kunnen worden – in juridische, technische en financiële zin. 
Power Purchasing Agreements (PPA) spelen hier een sleutelrol in.  

https://www.solarpowereurope.org/advocacy/european-solar-initiative
https://www.solarpowereurope.org/advocacy/european-solar-initiative
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 Grootschalige zonnestroomparken behoeven steeds minder subsidies die de onrendabele 
top dekken. De sector heeft met name behoefte aan maatregelen die financiële risico’s 
mitigeren, waardoor private financiering aangetrokken kan worden. Het gaat dus om 
vanuit de overheid zo veel mogelijk private financiering richting de grootschalige 
zonnestroomsector te laten vloeien – hiermee blijft de energietransitie betaalbaar. Werk 
middels de staatssteunkaders aan een toekomstgericht investeringsklimaat voor 
grootschalige zonnestroom.  

Een van de grootste veranderingen in de grootschalige zonnestroomsector is de groeiende 
aandacht die het heeft gekregen vanuit de financiële sector. Private investeerders herkennen 
zonnestroom projecten als interessante investeringen, dit vraagt dus om een andere manier 
van stimuleren (waaronder Contracts for Difference) vanuit overheden dan enkele jaren 
geleden toen grootschalige zonnestroom zich nog moest bewijzen als kosteneffectieve 
techniek.  

 Een van de grote voordelen van zonne-energie is dat het vrijwel overal opgewekt kan 
worden. Stimuleringskaders vanuit de Commissie dienen beter rekenschap te geven van 
dit feit. Staatsteunkaders dienen ruimte te bieden aan lidstaten om specifieke 
toepassingen zoals agri-PV, zonne-energie op water, langs snelwegen of spoorlijnen en 
boven parkeerplaatsen actief te stimuleren vanwege hun extra toegevoegde 
maatschappelijke meerwaarde.  
 

 De huidige stimuleringskaders vanuit de lidstaten maar ook de Staatsteunrichtlijnen 
vanuit de Commissie voor deze kaders, zijn te weinig toegespitst op het aanmoedigen van 
innovatieve financieringsmodellen in de markt. Met name operational-, en financial lease 
constructies zijn een goede manier om minder kapitaalkrachtige of (operationeel) 
risicomijdende organisaties te overtuigen om in zonne-energie te investeren. Op dit 
moment is het vrijwel onmogelijk om, wanneer er gebruik gemaakt wordt van een 
dergelijke constructie, ook aanspraak te maken op het bestaande stimuleringskader 
welke gefocust is op ‘pure koop.’ 

Een aantrekkelijke businesscase voor consumenten en MKB’ers 
 Voor installateurs van residentiële zonnestroomsystemen is het van groot belang dat de 

stimuleringsmechanismen in elk van de verschillende lidstaten stabiel en voorspelbaar 
zijn. Het aanpassen van dergelijke mechanismen aan fluctuaties in de markt voor 
elektriciteitsprijzen en investeringskosten leidt tot grote onzekerheid bij burgers of dit het 
‘goede moment’ om te investeren is.  
 

 Vanuit overheden zou de focus op gebouweigenaren moeten verschuiven naar gebouwen 
waarbij er sprake is van een split incentive (de gebruiker en de eigenaar van het gebouw 
zijn een andere partij). Door het split incentive is het ingewikkelder om een aantrekkelijke 
businesscase aan te bieden voor een zonne-energiesysteem. Met name voor het midden- 
en kleinbedrijf en de (sociale) huursector. Om de groei van zonne-energie voldoende te 
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borgen is het van belang dat er integraal gekeken wordt naar het stellen van 
duuzaamheidsnormen aan gebouweigenaren. Daarnaast moet er ook gekeken worden 
naar het verbreden van de stimuleringsmechanismen in de lidstaten op dit segment in de 
markt. 

Een stimulerend fiscaalregime 
 Energiebelastingen zijn hét instrument voor lidstaten om te sturen in de prijselasticiteit 

van veel verschillende producten die kunnen bijdragen aan een economische systeem 
waar een groen product bevoordeeld wordt ten opzichte van een fossiel geproduceerd 
product. Hierbij zouden twee kernonderdelen leidend moeten zijn: de groene keuze moet 
de financieel voordeligste keuze zijn én de betaalbaarheid van energie moet gewaarborgd 
worden.  Op deze manier voorkomen we de aantasting van het draagvlak voor de 
energietransitie als geheel. Het huidig voorstel voor de Energy Taxation Directive is hier 
een goede aanzet voor. 
 

 De Belasting toegevoegde waarde (Btw)-richtlijn is recentelijk herzien. Deze herziening 
vraagt om een gedegen implementatie op lidstaat niveau: het beoogde fiscale voordeel 
dient ook door de consument verzilverd te kunnen worden. Dit kan bewerkstelligt worden 
door dit technisch goed in te bouwen in de systemen van de respectievelijke 
belastingdiensten. De nieuwe richtlijn biedt te weinig zekerheden dat dit ook in 
voldoende mate gebeurt. 
 

 Ook is het van belang om het Btw voordeel niet alleen voor zonnestroomsystemen bij 
huishoudens toe te passen, maar deze ook te verbreden naar andere 
verduurzamingsmaatregelen zoals zonnewarmtesystemen. De Commissie heeft hier 
duidelijk de mogelijkheid voor geschept, maar een extra (publieke) oproep aan lidstaten 
om actief van deze verruiming gebruik te maken is van groot belang om ervoor te zorgen 
dat zij ook daadwerkelijk van deze mogelijkheden gebruik gaan maken.  
 
 

Een volledig duurzaam energiesysteem creëren  
Waar zonne-energie het voordeel heeft dat het vrijwel op elke locatie opgewekt kan worden, 
heeft het nadeel dat het grote pieken in het opwekken van deze energie heeft. Voor de 
zonne-energiesector is het de uitdaging om ervoor te zorgen dat de opgewekte energie 
(elektriciteit en warmte) nuttig gebruikt kan worden door de verbruikers. Hierbij valt te 
denken aan het inpassen van systemen in het elektriciteitsnet, maar ook aan 
(seizoens)warmteopslag en batterijen voor de opslag van elektriciteit en conversie naar 
bijvoorbeeld waterstof. 

Bepalend voor het succesvol inpassen van de opwekte energie in het bredere energiesysteem 
is de samenwerking tussen overheid, infrastructuurbeheerder en opwekker.   
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Een slim elektriciteitsnet zonder netcongestie  
 Netbeheerders moeten kunnen kiezen voor snel te realiseren marktoplossingen, zoals 

goed geplande batterijen, conversie of lokale demand response. Dit zijn dan zaken die 
marktpartijen leveren en waarvoor betaald moet worden. Biedt daarom netbeheerders de 
mogelijkheid om vergoeding te geven aan partijen die helpen om congestie inclusief 
spanningsopdrijving te voorkomen door middel van batterijopslagsystemen (achter de 
meter) en/of dynamisch terugleveren. 
 

 Wat wenselijk is voor de individuele inpassing van projecten in het bredere systeem is 
soms tegengesteld aan het belang van het systeem als geheel. De balans kan gevonden 
worden als extra kosten op individueel projectniveau verdisconteerd kunnen worden met 
systeemwinsten op sector niveau.  

Een voorbeeld hiervan in Nederland is het aansluiten van nieuwe zonneparken op 70% van 
het piekvermogen op het elektriciteitsnet. Dit is een afspraak tussen de markt en de 
netbeheerders. De Nederlandse overheid breidt deze aansluitbeperking nu verder uit naar 
50%. Dit houdt in dat er een beperkte hoeveelheid elektriciteit op projectniveau verloren 
gaat, maar er voor de hele sector meer ruimte op die specifieke netvlakken over blijft. Om dit 
succesvol te kunnen doen is het van groot belang dat het individuele project wel 
gecompenseerd wordt voor de verloren inkomsten, anders zou er een afschrikwekkend effect 
van een dergelijke maatregel uitgaan.  

 De netkosten (inclusief marktoplossingen zoals congestiemanagement) dienen primair 
betaald te worden uit de nettarieven en zijn niet een taak van de (rijks-) overheid of 
publieke subsidies. Dit houdt het systeem zuiver, zorgt dat de gebruiker (de aangeslotene) 
naar gelang zijn netgebruik betaalt en zorgt dat de meest kosteneffectieve oplossing 
boven komt. Leg hier in de Richtsnoeren voor staatssteun en de Requirements for 
Generators de focus op.  

 Stel Europees de verplichting in dat de nettarieven voor standalone batterijen lager zijn 
dan die voor afnemers van elektriciteit. Zie batterijen als ‘producent’ en niet als 
‘verbruiker’, hiermee wordt de business case voor het inzetten van een batterij 
aantrekkelijker en kan netcongestie snel opgelost worden door de markt.  

 Eis van de lidstaten dat zij de basis voor het toezicht op de inzet van flex 
(congestiemanagement) omwille van het tijdig realiseren van voldoende netcapaciteit 
(‘verzwaren tenzij’ principe) in hun respectievelijke wetgeving verankeren. 

 Wijs lidstaten er expliciet in communiqués over netinfrastructuur op dat zij cable pooling 
(het delen van de aansluiting op het elektriciteitsnet door meerdere opwek-, opslag of 
conversie-installaties) maximaal de ruimte moeten geven in nationale wetgeving op het 
gebied van netinfrastructuur.  
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 In Nederland is het al mogelijk om als marktpartij opwek te verminderen of vergroten ter 
stabilisering van het elektriciteitsnet: GOPACS. Moedig in de EU deze initiatieven verder 
aan. Ook voor residentiele opwekkers van zonnestroom. 
 

 Vereis van netbeheerders in heel Europa dat zij hun investeringsplannen ter toetsing aan 
de nationale mededingingsautoriteiten en aan de markt ter consultatie voorleggen. 
Investeringsplannen dienen meerjarig te zijn en de nationale doelstellingen in de 
respectievelijke lidstaten als uitgangspunt te nemen.  

 

Koppelen vraag en aanbod voor grootverbruikers 
Dé belangrijkste drijver voor een groeiend aanbod van hernieuwbare elektriciteit in de EU is 
het nadrukkelijk koppelen van vraag en aanbod. Dit kan alleen volledig gebeuren middels 
normering en beleidstechnische aanpassingen (door onder andere de nettarieven aan te 
passen). Het koppelen van vraag en aanbod heeft naast een technische noodzaak; het 
verkrijgen van een stabiele elektriciteitsvoorziening, ook een draagvlak verhogend effect en 
een financiële noodzaak.  

Het is duidelijk dat het op lokaal niveau (virtueel of fysiek, financieel of juridisch) koppelen 
van een zonne-energie installatie aan een lokale verbruiker leidt tot een verhoogd begrip 
waarom een zonne-energie installatie daar geïnstalleerd moet worden. Het verhoogde begrip 
vertaalt zich in een groter draagvlak voor zonne-energie en de energietransitie als geheel. De 
financiële noodzaak voor het koppelen van vraag en aanbod is duidelijk: middels (virtuele) 
PPA’s kan prijszekerheid worden bewerkstelligd zonder dat overheden bij moeten springen 
middels subsidies of andere garantiestellingen. Beiden deze onderwerpen zijn in de 
bovenstaande thema’s besproken.  

 De Commissie dient lidstaten aan te moedigen hun oude nettariefsystemen 
toekomstgericht te reorganiseren. Dit vraagt om het belonen van vraagflexibiliteit in 
tegenstelling tot het belonen van vraagstabiliteit.  Voorbeelden hiervan zijn het 
verbieden van kWmax (kWcontracten) tarieven, kortingen voor gelijke afname profielen 
van grootverbruikers. Juist grootverbruikers spelen een essentiële rol in het bevoordelen 
van groen opgewekte energie boven fossiele energie, zij moeten die rol ook maximaal 
kunnen inzetten.  
 

 Investeerders in zonne-energie hebben duidelijkheid nodig over de toekomst van het 
volledige energieaanbod. Normeer daarom op Europees niveau voor de gefaseerde 
sluiting van fossiele centrales. Hierdoor wordt het duidelijk wel deel zonne-
energieproducenten moeten en kunnen gaan opvullen.  
 

 Het matchen van vraag en aanbod is primair een marktaangelegenheid. Het creëren van 
een level playing field voor CO2-vrije flexoplossingen is de uitdaging voor nu. Subsidies 

https://www.gopacs.eu/
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voor één oplossing verstoren die markt en zijn ongewenst. De Commissie dient daarom 
scherp de techniekneutraliteit van steunmaatregelen te beoordelen; DG Competition 
zou de markt voor flexibele CO2 vrije energie daarmee als een geheel moeten zien en 
niet als een deel techniek binnen dit veld.  

Uiteraard is het mogelijk dat buiten de voorspelbare seizoen fluctuatie, er eens in de paar jaar 
een extreme situatie optreedt waar de markt niet op inspeelt en enkel demand respons 
resteert als technische optie (met afschakelen van veel afnemers als gevolg). Het aanhouden 
van een strategische reserve zou op Europees niveau geregeld moeten worden en zo min 
mogelijk tot overheidsinterventie in de markt moeten leiden. Een dergelijke strategische 
reserve zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit een techniek-neutrale subsidie of strategische 
reserve aan GW, buiten de markt om werkt, en waarbij de reserve enkel voor zeer 
uitzonderlijke omstandigheden ingezet kan worden. 

 
 Zet middels financiering van de Europese Investeringsbank in op het versneld uitbreiden 

van de interconnectie tussen de lidstaten, hiermee ontstaat er meer zekerheid voor de 
afname van opgewekte zonnestroom.  

 
 Pas Europese regels voor Garanties van Oorsprong aan zodat deze ook tijd en 

plaatsgebonden vastgesteld kunnen worden en het vervolgens mogelijk wordt om een 
PPA af te sluiten met een ‘virtuele’ directe lijn. Voor de vergroening van de industrie zal 
dit een randvoorwaarde zijn om deze sector verder te kunnen verduurzamen. 
 

 Pas de voorgestelde Energy Taxation Directive aan door deze energiebelastingen als 
percentage van de elektriciteitsprijs te beschouwen en niet als absoluut bedrag voor 
elke geleverde kWh. Zo volgt het fiscale deel van de elektriciteitsprijs beter de 
marktprijs en wordt het aantrekkelijker voor afnemers om lange termijncontracten af te 
sluiten met producenten voor een (volledig) duurzaam energie-aanbod.  

 

Koppelen vraag en aanbod voor kleinverbruikers 
Ook voor kleinverbruikers van energie is het van groot belang dat zij aangemoedigd worden 
om zorgvuldig met energie om te gaan. Bijvoorbeeld door energie te gebruiken wanneer het 
aanbod van hernieuwbare energie groot is. De unieke eigenschap van zonne-energie is juist 
dat dit van de meest concrete manieren is waarop huishoudens en MKB’ers kunnen bijdragen 
aan de verwezenlijking van de energietransitie.  

Tegelijkertijd moet de energietransitie een sociale transitie zijn. Ook in de energietransitie is 
het belangrijk dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Nochtans zien we dat 
met name investeringskrachtige huishoudens de energietransitie kunnen bijbenen: zij 
profiteren maximaal van stimuleringsregelingen voor eigen of coöperatieve 
(gemeenschappelijke) energieopwekking. Het is van belang dat de komende jaren er vanuit de 
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lidstaten actief beleid gemaakt wordt om ook de minder sociaaleconomisch krachtige 
huishoudens de eerste stappen van de energietransitie te laten doormaken.  

Dit betekent ook dat de maatschappelijke kosten die gepaard gaan met een nieuw 
energiesysteem niet alleen door ‘achterblijvende’ huishoudens gedragen wordt, te meer 
omdat de verhouding tussen een ‘groen’ en ‘grijs’ huishouding ertoe leidt dat er steeds 
minder huishoudens in de laatste categorie vallen en er dus een steeds kleinere groep voor de 
maatschappelijke kosten van de eerste groep opdraait. Deze doelstellingen kunnen op 
meerdere manieren bereikt worden. 

 Moedig als Commissie lidstaten aan om hun nettarieven voor kleinverbruikers zo aan te 
passen dat het opwekken van eigen energie aangemoedigd wordt, maar het financieel 
onvoordelig is om deze energie niet optimaal zelf te benutten; het bij grote pieken 
invoeden van zeer veel elektriciteit door huishoudens zou financieel ontmoedigd moeten 
worden. Hierdoor wordt het ook mogelijk om opslag of conversie in het gebouw 
aantrekkelijker te maken. 

 

 Zoals hierboven al gesteld: pas de voorgestelde Energy Taxation Directive aan door deze 
energiebelastingen als percentage van de elektriciteitsprijs te beschouwen en niet als 
absoluut bedrag voor elke geleverde kWh. Zo volgt het fiscale deel van de 
elektriciteitsprijs beter de marktprijs en wordt het aantrekkelijker voor afnemers om lange 
termijncontracten af te sluiten met producenten voor een (volledig) duurzaam energie-
aanbod.  
 

 Bezie of het nieuwe voorstel voor de Renewable Energy Directive maximale mogelijkheid 
biedt voor de optimalisatie van het elektriciteitsgebruik op buurtniveau door peer-to-peer 
handel mogelijk te maken en/of vergoeding te geven aan partijen die de opwek van hun 
buren benutten. 
 

 In Nederland is het al mogelijk om als marktpartij opwek te verminderen of vergroten ter 
stabilisering van het elektriciteitsnet: GOPACS. Moedig in de EU deze initiatieven verder 
aan. Op termijn zouden kleinverbruikers ook toegang moeten krijgen tot dit platform om 
maximaal mee te kunnen doen aan het energiesysteem van de toekomst.  
 

 Normeer op Europees niveau dat alle nieuwe elektrische mobiliteit die op de markt 
aangeboden wordt vanaf 202X bi-directioneel kan laden, hiermee breiden we het 
verdienmodel voor eigen opgewekte zonnestroom door huishoudens uit en zorgen we ook 
voor een betere koppeling tussen vraag en aanbod, als mede grote hoeveelheid flexibiliteit 
in het systeem.   
 

https://www.gopacs.eu/
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 Normeer op Europees niveau dat omvormers ook bij huishoudens vanaf 202X geleidelijk 
kunnen afschakelen indien er te veel spanning op het elektriciteitsnet is. Hiermee 
voorkomen we dat omvormers in één keer afschakelen en de pieken op het net dus met 
minder horten-en-stoten ingevoed worden.  

 

Versnellen van de warmtetransitie 
Naast de vergroening van onze elektriciteitsvoorziening is zonnewarmte een essentiële 
techniek voor het kosteneffectief realiseren van de warmtetransitie in de industrie en 
gebouwde omgeving. Wederom door de kerneigenschap dat het op bijna elke plek opgewekt 
kan worden en dus een mogelijkheid voor huishoudens, maatschappelijke instellingen en 
ondernemingen is om hun bijdrage aan de energietransitie te leveren. Nog een groot – en 
vaak onderbelicht – voordeel van zonnewarmte is dat het nagenoeg 100% duurzaam is; 
vergelijkbare technieken dienen voorzien te worden van een groene elektriciteitsvoorziening 
om volledig duurzaam te werken. Daarnaast is zonnewarmte ook uitermate geschikt om te 
combineren met andere systemen en heeft het een zeer hoog efficiëntie niveau. Wanneer de 
warmtetransitie ook in de dichtbevolkte gebouwde omgeving een weg moet vinden, kan 
zonnewarmte een goede optie bieden om ook met minder ruimte veel energie op te wekken. 
Ook zorg je bij het toepassen van zonnewarmte dat er minder energie verloren gaat door het 
eerst opwekken van elektriciteit wat op zijn beurt weer omgezet moet worden in warmte. 
Voor het optimaal benutten van deze voordelen is het wel van groot belang dat er op 
Europees niveau aandacht is voor een aantal verschillende zaken.  

 Zonnewarmtesystemen leveren lokaal de opgewekte energie. De systemen belasten dus 
niet de publieke energie-infrastructuur. Dit grote voordeel dient verdisconteert te 
worden in de manier waarop zonnewarmte installaties gestimuleerd worden óf door het 
bieden van zekerheid dat een netwerkbeheerder de benodigde infrastructuur voor het 
leveren van deze warmte ook openstelt voor (particuliere of in eigendom van 
marktpartijen) zonnewarmte installaties. Op deze manier kan er een echt 
kosteneffectieve afweging plaatsvinden tussen verschillende technieken om tot een 
optimale uitkomst te komen.  

 

 Intensiveer Europees onderzoek naar de toepassing van seizoensopslag en andere 
innovatieve ontwikkelingen omtrent zonnewarmte, en bezie of de Europese 
Investeringsbank enkele van deze projecten met prioriteit zou kunnen financieren. Met 
collectieve buffers waarin duurzame warmte bewaard kan worden verzekeren we 
strategische reserves, die bijdragen aan de energie onafhankelijkheid van ons continent, 
maar leggen we ook de basis voor het collectief duurzaam verwarmen van gebouwen en 
de industrie.  

 Verdeel de focus in de warmtetransitie over alle beschikbare technieken. De 
zonnewarmte sector is enorm gegroeid in de afgelopen jaren en staat klaar om ons van 
duurzame warmte te voorzien. Helaas is zonnewarmte vaak niet een van de technieken 
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waar aan gedacht wordt ondanks de enorme potentie die hierboven ook is geschetst. 
Zorg er daarom voor dat de bekendheid van deze techniek naar hetzelfde niveau getild 
wordt als andere duurzame energie technieken. 
 

Kwaliteit en veiligheid in de sector borgen 
Het versneld installeren van miljoenen extra zonnepanelen, zonneboilers en PVT-systemen in 
Europa is met de bovengenoemde beleidsveranderingen zeer goed mogelijk. Echter, vereist 
dit ook dat de sector de kwaliteit en veiligheid van hetgeen dat geïnstalleerd wordt als ook 
een veilige manier waarop het geïnstalleerd wordt, borgt. Met een enorme Europese, en 
wereldwijde druk op materialen en gekwalificeerd personeel is het van groot belang dat we 
deze twee randvoorwaardelijkheden voor een groeiende sector nauw in het oog houden. Het 
is daarvoor wenselijk dat de Europese Unie hieraan ook haar bijdrage levert.   

Borging van kwaliteit en veiligheid van installateurs 
Het huidig aanbod van gekwalificeerde installateurs is te klein voor de grote vraag die er nu in 
Europa is en al helemaal voor wat er nog de komende twee decennia geïnstalleerd moet 
worden om de doelstellingen te halen. Europese samenwerking kan de doorslaggeven voor 
het snel vergroten van het aanbod van gekwalificeerde installateurs.  

 Zet in op brede wederzijdse erkenning van de diplomering (en administratie daarvan) door 
alle lidstaten voor de opleidingen tot gekwalificeerd zonne-energiemonteur.  
 

 Breid het aanbod en de ontwikkeling van opleidingen voor het installeren van zonne-
energiesystemen uit. Maak hierbij gebruik van de regionale ontwikkelingsfondsen die 
door de Commissie beheert en uitgegeven worden. Met name in krimpregio’s zijn er veel 
mogelijkheden om zij-instromers voor de zonne-energiesector te werven.  
 

 Voor de installatie van grootschalige zonnestroomsystemen kan er goed gebruik gemaakt 
worden van grensoverschrijdende mobiel inzetbare installatieteams. Zorg dat deze teams 
voldoende opleiding hebben genoten en in alle landen hun ervaring en 
opleidingsachtergrond kunnen aantonen.  
 

 Veilig werken (op hoogte) aan zonne-energie installaties brengt arbeidsrisico’s met zich 
mee. Het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid dient te bezien of er op 
lidstaat niveau voldoende borging is van veilige arbeidsomstandigheden wanneer er op 
grote hoogte gewerkt wordt, en of er in de lidstaten in voldoende mate wordt toegezien 
op de naleving van die nationale kaders.  
 

Borging van kwaliteit en veiligheid van producten en installaties 
 Productkwaliteit dient op Europees niveau georganiseerd te worden. Dit betreft dan 

productveiligheid op systeem- en op componentniveau (afgedwongen middels Europese 
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standaard normen), milieu-impact (eco label voor zonne-energiesystemen)  en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (voldoen aan de OESO-richtlijnen voor 
verantwoord ondernemen).  
 

 De Commissie dient een overzicht te maken van (nationale) erkennings- en 
certificeringsregelingen die zij als voldoende acht om de veiligheid van een individuele 
zonne-energie installatie te borgen. Verzekeraars in de lidstaten dienen zich tot dit 
overzicht te verhouden door het aantal eisen die bovenwettelijk worden gesteld (boven op 
de eisen in een regeling uit het overzicht) te minimaliseren en voor eisen die zij daarboven 
stellen te verantwoorden middels onder andere kwantitatieve studies.  
 

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (iMVO) 
De zonne-energiesector is een mondiaal georiënteerde sector, niet alleen omdat we als 
sector het klimaatprobleem als een wereldwijd probleem zien, maar ook doordat de sector  
zich in elke uithoek van de aarde in hoog tempo heeft ontwikkeld. Dit heeft het voordeel dat 
de kostendalingen van de zonnestroom sector zeer significant zijn geweest (bijna 96% sinds 
20002). Het grote nadeel van deze ontwikkeling is de steeds kleiner wordende mate van 
invloed die we in Europa hebben op de manier waarop en hoe zonnepanelen gemaakt 
worden.  

Ditzelfde geldt in mindere mate voor zonneboilers. Het is van groot belang om ervoor te 
zorgen dat de lessen die we opgedaan hebben op het gebied van zonnestroomsystemen ook 
leiden tot het verbeteren van de manier waarop en hoe zonneboilers gemaakt worden. 

De Commissie speelt in alle onderwerpen die benoemd zijn in deze zienswijze misschien wel 
de grootste sleutelrol in dit onderwerp omdat de nationale zonne-energiesectoren veel 
minder leverage hebben dan een Europese iMVO strategie. Deze iMVO strategie zou 
tweeledig moeten zijn: gefocust op het verbeteren van de circulariteit en duurzaamheid van 
panelen (het ‘hoe’) en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden die gepaard gaan met 
het produceren van zonne-energiesystemen (de ‘manier waarop’). 

Circulariteit en duurzaamheid  
 Het circulair ontwerpen van zonnepanelen is van groot belang om zonne-energie zo 

duurzaam en toekomstbestendig mogelijk te maken. De Commissie zou met de grootste 
producenten van binnen en buiten de EU collectieve afspraken moeten maken ter 
verbetering van de circulariteit van zonne-energiesystemen en het verminderen van het 
gebruik van kritieke materialen.  
 

 
2 Bron Fraunhofer ISE, 2019; EnergyTrends, 2019 
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 De Commissie dient grootschalig te investeren in locaties waar hoogwaardige recycling 
van zonne-energiesystemen op een mens- en milieuveilige manier bewerkstelligt kan 
worden.   
 

 De Commissie dient een ‘normeringstijdspad’ te ontwikkelen in samenspraak met de 
markt om ervoor te zorgen dat het ontwerpen van circulaire  zonnepanelen versneld. 
 

 De Commissie dient een ‘normeringstijdspad’ in te stellen ter verlaging van de Scope 1, 2 
en 3 effecten van zonne-energie producten en deze over de tijd heen af te bouwen. Zo 
worden producenten binnen en buiten de EU extra aangemoedigd om de CO2-uitstoot bij 
de productie van hun producten verder af te bouwen. Dit mechanisme kan tevens 
ondersteunen bij het consolideren van een industriële strategie om kernelementen in het 
productieproces van de sector terug naar de EU te halen.  
 

 De Commissie dient in samenspraak met de lidstaten strategische voorraden aan te 
leggen voor waardevolle materialen die gebruikt worden in zonne-energie producten 
(koper, zilver en lithium). 
 

Arbeidsomstandigheden bij de productie van zonne-energieproducten 
 De Commissie dient al haar diplomatieke kracht in te zetten voor het verbeteren van de 

leefomstandigheden van de minderheden in de provincie Xinjiang in China. Waaronder 
door het een halt toeroepen van dwangarbeid bij de productie van poly-silicium. Echter, 
een verbod op het importeren van zonnepanelen of halffabricaten voor zonnepanelen uit 
deze provincie levert geen verbetering van de situatie op zolang er geen alternatief is 
waar deze productie onder de juiste omstandigheden kan plaatsvinden.  
 

  De Commissie dient marktpartijen er middels sectorale afspraken toe te zetten om 
collectief actie te ondernemen en hun toeleveringsketens te verbeteren. Een voorbeeld op 
nationaal niveau zijn de Sociaal Economische Raad’s Convenanten voor duurzaam 
ondernemen in Nederland.  
 

 De Commissie kan marktpartijen binnen en buiten de zonne-energiesector helpen door 
financiering beschikbaar te maken voor uitgebreide due diligence-tools die de naleving 
van de OESO-richtlijnen voor verantwoordelijk ondernemen concreet kunnen maken.  

https://www.imvoconvenanten.nl/nl
https://www.imvoconvenanten.nl/nl
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