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De groei van zonne-energie in Nederland is niet meer te
stoppen. Dankzij honderden lokale initiatieven, die zowel
streven naar duurzaamheid als onafhankelijkheid, groeit de
markt van onderaf. In 2012 zelfs met 250 procent. Ook de
komende jaren zal het aantal zonnepanelen en opgewekte
zonnestroom meer dan verdubbelen, verwachten deskundigen.
In Nederland werd vorig jaar 145 Megawatt aan nieuwe
zonnepanelen geïnstalleerd. Dat is 3,5 keer zoveel als er in
2011 aan vermogen bijkwam. De meeste panelen worden
aangeschaft door gezamenlijke initiatieven van burgers.
,,In Nederland zijn op dit moment meer dan 300 lokale
energiecoöperaties. Dat geeft aan dat het populair is.
Nederland is echt een land waar de groei van onderaf
plaatsvindt. Ik noem dat power of the crowd,” zegt René
Moerman. Hij is directeur business development bij Solar
Insurance & Finance en voorzitter van CALorie in NoordHolland. Dit lokale burgerinitiatief opende onlangs zijn
eerste zonnecentrale met 112 panelen en wil er dit jaar nog
twee tot vier in gebruik nemen. ,,Wij bestaan sinds 2010 en
zijn eigenlijk een oude club. Wij hebben al diverse projecten

gerealiseerd, terwijl nieuwe coöperaties pas volgend jaar echt
tot bloei komen. Daarom verwacht ik dat zonne-energie in
Nederland de komende jaren meer dan verdubbelen zal, puur door
die kracht van onderuit,” aldus Moerman.
Ook hoogleraar sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen
en voorzitter van de lokale energiecoöperatie Grunneger Power
prof. Dr. Frans Stokman ziet die ontwikkeling. ,,Ondanks de
beperkingen van de saldering en de moeilijkheden om te
investeren in zonne-energie op een andere locatie dan je eigen
dak, zien we toch een enorme groei. Dat komt duidelijk door
coöperaties als Grunneger Power die mensen laten zien dat het
rendabel en goedkoper is dan stroom van het energiebedrijf,”
zegt de professor.
Grunneger Power legt in Groningen elke twee werkdagen een dak
vol zonnepanelen. ,,Je ziet wereldwijd het aantal zonnepanelen
groeien met een snelheid waar je u tegen zegt. Dat gaat elk
jaar over de kop. In Nederland staan mensen uit een straat
zelf op om samen met andere mensen zonnepanelen aan te
schaffen. Dat is het sociaal effect dat we steeds beoogd
hebben en dat zich nu waarmaakt,” aldus Stokman.
Beiden treden op als spreker tijdens The Solar Future: NL ’13
conferentie in Eindhoven op 23 mei, samen met beroemdheden als
visionair Jeremy Rifkin, activist Danny Kennedy en Nederlands
eigen zonne-energiegoeroe Professor Wim Sinke.
Wereldwijd groeide
dubbele cijfers. In
zijn ten opzichte
brancheorganisatie

het aantal zonne-energiesystemen met
Europa zal de markt in 2016 verdubbeld
van dit jaar, verwacht de Europese
EPIA.

In Nederland kost een Kilowattuur zonnestroom inmiddels circa
16 cent. Stroom uit het stopcontact kost gemiddeld 21 cent.
Zonnepanelen verdienen zich in tien jaar terug, terwijl ze
minstens twintig jaar meegaan. ,,Oftewel tien jaar gratis
stroom,” zegt Edwin Koot van Solarplaza, dat de conferentie

organiseert. Hij heeft verschillende verklaringen voor de
enorme groei die Nederland doormaakt. ,,Enerzijds willen
mensen bijdragen aan een duurzame groene energievoorziening.
Anderzijds willen ze onafhankelijk zijn van grote instanties
als banken en energiebedrijven. Dit alles heeft het kenmerk
van een sterk groeiende bottom-up beweging,” aldus Koot.
Tijdelijke importheffingen op zonnepanelen uit China, waar de
EU momenteel mee dreigt, zullen dit proces volgens hem niet
stoppen. Koot: ,,In Amerika is de markt in 2012 ondanks
vergelijkbare importheffingen verder gegroeid.”
Tijdens de conferentie The Solar Future NL op 23 mei krijgt u
alle informatie over de toekomst van zonne-energie in
Nederland. U leert de experts kennen. En u leert wat zonneenergie u prive kan besparen of zakelijk kan opleveren.
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