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Voorwoor d d 

Belangrijkee beslissingen neem ik in de kerstvakantie, blijkt telkens weer. In de winter van 
1992/19933 gaf Chris Westraa me in overweging of ik bij (toen nog de vakgroep) IVAM onder-
zoekk wilde doen naar een nieuw soort zonne-energie. Met PV kon op woningen en andere 
gebouwenn elektriciteit worden opgewekt. Hoewel het toen nog nauwelijks werd toegepast, 
wass hij er met zijn ervaring met windenergie van overtuigd dat je zo vroeg mogelijk aandacht 
moestt besteden aan niet-technische knelpunten bij de marktintroductie. Chris, met je gedre-
venheid,, creativiteit en analytischh vermogen stond je aan de wieg van dit proefschrift. Ik hoop 
datt je tevreden bent over het eindresultaat. 

Inn januari 1993 startten we een diepgravend onderzoek naar het eerste pilotproject in 
Heerhugowaard.. Al snel rijpte het idee dat er veel meer geleerd kan worden van zo'n project 
dann de formele projectdoelen doen vermoeden. Door Lucas Reijnders ontstond het idee om 
hier,, ooit, op te promoveren, naast of na alle andere plannen die ik had. Evaluaties van 
nieuwee pilotprojecten volgden, nu met subsidie van vooral Novem. Steeds duidelijker werd 
datt pilotprojecten niet alleen belangrijk zijn als 'proef om verwachtingen te testen, maar ook 
opp kleine schaal tot maatschappelijke veranderingen kunnen leiden. Aan deze gedachte 
danktt dit proefschrift zijn naam. 

Emill  ter Horst, verantwoordelijk voor het nationale leerprogramma 'PV in de gebouwde 
omgeving',, was steeds bereid mijn vele vragen te beantwoorden. Emil, bedankt voor je veel-
zijdigee bijdrage aan al het onderzoek, je openhartigheid tijdens interviews, de inspirerende 
gesprekken,, je vermogen tot reflectie en je kritische houding. Ook anderen bleken steeds 
bereidd om informatie te verstrekken en hun mening te verkondigen ten behoeve van het 
onderzoek.. De medewerking van Johan Bergsma, Jadranka Cace, Jos Schlangen, Frans Vlek 
enn verder alle andere projectleiders, deelnemers en bewoners van de onderzochte projecten 
wass essentieel voor de uiteindelijke resultaten. Het vele werk voor wat in dit boek één onder-
zoekk is, werd samen met mijn (ex-)collega's verzet. Erica Derijcke, Coen Geuzendam, Arjan 
Klopstra,, Bianca Oudshoff, Annemieke van Roekei en Jan Uitzïnger hebben mij bijgestaan 
enn vervangen wanneer maar nodig was. 

InIn de winter van 2000/2001, wederom in de kerstvakantie, viel eindelijk het definitieve 
besluitt om al het onderzoek om te werken tot een proefschrift. Jacqueline Cramer, zonder jou 
wass er van het vele uitstel wellicht afstel gekomen. Je was een geweldige promotor: enthou-
siast,, doelgericht en met een brede blik op het materiaal. Ik ben blij dat ook mijn collega's bij 
IVAMM - inmiddels al jaren een bloeiend bedrijf- het besluit steunden, al paste het niet bij de 
'coree business'. Jaap Kortman, bedankt voor je commentaar op eerdere versies. Jan Kramer, 
bedanktt voor de niet aflatende stimulans om fondsen te werven. Ellen Everts en Ria de 



Hondt,, bedankt voor het delen van de stress bij het opmaken van de tekst. En Dick Klaren-
beek,, voor je prachtige plaatjes. 

Johnn Grin en Johan Schot, de paar gesprekken met julli e waren enerverende momenten 
tijdenss het verder gestage analyse- en schrijfwerk. Ik was blij om na jaren van zoeken te ont-
dekkenn dat er theoretisch gezien een goede voedingsbodem was ontstaan. Voorts ben ik veel 
dankk verschuldigd aan Wim Sinke die zijn brede kennis over PV met mij heeft willen delen. 

Ookk het thuisfront heeft krachtig meegewerkt. Jannie, Jan - mijn ouders - en Corrie, 
geweldigee grootouders die met veel plezier voor de kinderen hebben gezorgd als er weer een 
deadlinee in zicht kwam. Mij n buurvriendin Helga, die avond aan avond de concept hoofd-
stukkenn doornam en Gijs, door wiens kritische vragen essentiële wijzigingen in de plannen 
zijnn aangebracht. En natuurlijk Carla, die haar journalistieke talenten heeft ingebracht. 

Enn dan, mijn drie mannen. Jos, van jou leer ik om niet alles tegelijk te willen en me toe te 
leggenn op dat waarvoor ik gekozen heb. Zonder jouw vertrouwen in de goede afloop, je steun 
enn je doorzettingsvermogen was ik dit avontuur niet begonnen. Lars en Joris, julli e zijn de 
liefstee kinderen van de hele wereld. Jullie vroegen veel aandacht, maar gaven veel liefde en 
zorgdenn voor de nodige afleiding. Ik ben heel blij dat dit boek klaar is én dat ik na j aren stude-
renn en werken aan de Universiteit van Amsterdam het hoogtepunt van mijn promotie in de 
Aulaa mag beleven. 

22 oktober 2002, 
Barbaraa van Mierlo 
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HoofdstukHoofdstuk 1 

Onderwer pp en vraagstellin g 

Proefprojecten,, demonstratieprojecten, praktijkexperimenten en marktintroduc-
tieprojectenn worden veel ingezet door bedrijven en ondersteund door de overheid. 
Hett doel van deze projecten, die hier pilotprojecten worden genoemd, is in het 
algemeenn om de marktintroductie van een nieuwe technologie voor te bereiden. 
Zee worden echter gerealiseerd en gefinancierd zonder dat er veel bekend is over de 
werkingwerking van deze projecten: over hoe ze de marktintroductie kunnen voorbereiden 
enn hoe deze functie geoptimaliseerd kan worden. 

Dezee studie gaat over de wijze waarop pilotprojecten kunnen bijdragen aan de 
verspreidingg van een nieuwe technologie. Dit is onderzocht aan de hand van pilot-
projectenn met zonnecelsystemen in de woningbouw die in de periode van 1994 tot 
19988 zijn gerealiseerd. Eind jaren tachtig in de vorige eeuw waren de beleidsver-
wachtingenn over de toekomst van deze technologie in Nederland hooggespannen. 
Naa 2010 zou het de belangrijkste duurzame energiebron kunnen worden. Het 
marktsegmentt voor zonnecelsystemen in de woningbouw werd het meest kansrijk 
geacht.. Er waren echter nog vele problemen te overwinnen voor het zover was. 
Zonnecelsystemenn waren nog niet toegesneden op toepassing in de woningbouw. 
Dee prijs was nog lang geen aanvaardbare marktprijs en bouwpartijen, zoals archi-
tectenn en projectontwikkelaars, kenden zonnecelsystemen nog vrijwel niet of had-
denn er onvoldoende ervaring mee. Om de marktintroductie voor te bereiden sti-
muleerdee de overheid marktpartijen om initiatieven voor pilotprojecten met 
zonnecelsystemenn in de woningbouw te nemen. Deze pilotprojecten werden onder-
steundd met een specifieke subsidie. In deze studie wordt beschreven hoe enkele van 
dezee projecten tot stand zijn gekomen en welke effecten ze hadden. Op basis van 
dezee pilotprojecten als voorbeeld worden conclusies getrokken over de wijze 
waaropp pilotprojecten kunnen bijdragen aan de verspreiding van een nieuwe duur-
zamee technologie. 

Probleemstellin g g 

Dee verspreiding van fotovoltaïsche zonne-energie en andere nieuwe duurzame 
technologieënn verloopt vaak moeizaam. Dit komt niet alleen door onvolkomen-
hedenn van de nieuwe technologie. Het komt ook doordat nieuwe technologieën als 
hett ware moeten concurreren met dominante, veel toegepaste technologieën. 
Rondd dominante technologieën heeft zich namelijk een geheel aan infrastructuur, 
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routinematigg gedrag, normen en waarden en onderlinge verhoudingen ontwik-
keld,, waardoor bijbehorende producten goed kunnen worden aangeboden en 
gebruikt.. Deze geïnstitutionaliseerde omgeving wordt door Rip en anderen om-
schrevenn als een socio-technologisch regime: 

'Thee rule-set or grammar embedded in a complex of engineering practices, produc-
tionn process technologies, product characteristics, skills and procedures, ways of 
handlingg relevant artifacts and persons, ways of defining problems - all of them em-
beddedd in institutions and infrastructures.' (Rip et al. 1998:340) 

Mett het begrip socio-technologisch regime wordt duidelijk waarom technolo-
gischee verandering vaak in kleine stapjes gaat, waardoor het bestaande regime opti-
maliseertt in plaats van structureel verandert (Hoogma et al. 2002). Ook verklaart 
hett waarom sommige nieuwe technologieën niet tot wasdom komen hoewel ze 
grotee maatschappelijke voordelen kunnen hebben. 

Indienn een nieuwe technologie niet makkelijk ingepast kan worden in een 
bestaandd regime moet dit regime eerst veranderen voordat de nieuwe technologie 
zichh kan verspreiden: potentiële gebruikers moeten de (on-)mogelijkheden van de 
technologiee leren kennen en de eerste producten gaan gebruiken, belemmerende 
wet-- en regelgeving moeten aangepast worden, de producten moeten verder ont-
wikkeldd worden zodat ze goed aansluiten bij gebruikerswensen, en de infrastruc-
tuurr moet aangepast of ontwikkeld worden. 

Omm regimeverandering ten behoeve van een veelbelovende nieuwe duurzame 
technologiee in gang te zetten kunnen overheden met financiële prikkels, zoals sub-
sidiee of belastingmaatregelen, invloed uitoefenen op de marktverhoudingen. Het 
nadeell  van deze methoden is dat ze vrij drastisch moeten zijn om effect te hebben, 
terwijll  juist hoge subsidies en belastingen maatschappelijke weerstand op kunnen 
wekkenn (Hoogma 2000). 

Eenn aanvullende mogelijkheid is om praktijkexperimenten, demonstratiepro-
jectenn en dergelijke in te zetten om een nieuwe technologie beter te leren kennen of 
omm anderen te overtuigen van de geschiktheid van een nieuwe technologie. Deze 
experimenteerfasee wordt in studies over innovatie en diffusie vaak los gezien van de 
fasee van verspreiding (zie bijvoorbeeld Kruijsen 1999). In deze studie staat de relatie 
tussenn experimenteren in praktijk en de verspreiding van een nieuwe technologie 
juistt centraal. Dit gebeurt vanuit de veronderstelling dat pilotprojecten een ge-
schiktt instrument kunnen zijn om regimeverandering in gang te zetten. In pilot-
projectenn hebben deelnemende partijen te maken met in ieder geval een deel van 
dee geïnstitutionaliseerde omgeving. Ze kunnen leren over kansen en bedreigingen 
enn deze leerervaringen inpassen in de eigen organisatie en/of overdragen aan andere 
partijen.. Pilotprojecten zijn dus nuttig voor het zoeken van oplossingen voor de 
knelpunten.. Het specifieke kenmerk van pilotprojecten is dat problemen zich niet 
alss een lijst van knelpunten aandienen, maar dat de samenhang tussen de proble-
menn helder wordt. Hierdoor kan een integrale, toegesneden aanpak ontwikkeld 
worden.. Tegelijkertijd betekent elk gerealiseerd pilotproject een eerste vraag naar 
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enn gebruik van een nieuwe technologie. Hoe klein ook, het is een eerste ontwikke-
lingg van een markt. 

Dergelijkee pilotprojecten zouden gezien de leereffecten en allereerste markt-
ontwikkelingg de kiem van de verdere verspreiding van een nieuwe technologie 
kunnenn zijn. Verondersteld mag worden dat deze effecten vooral relevant zijn als 
dee projecten een projectie zijn van de verwachte toekomstige marktsituatie. In 
zulkee gevallen kan worden gesproken van pilotprojecten. De centrale vraag voor 
dezee studie luidt daarom: 

OpOp welke wijze kunnen pilotprojecten bijdragen aan de verspreiding van nieuwe duur-
zamezame technologieën, in het bijzonder van zonnecelsystemen in de woningbouw? 

Uitwerkin gg van de vraagstellin g 

Hett doel van dit onderzoek is om nader inzicht te krijgen in de functie van pilot-
projectenn in de verspreiding van nieuwe duurzame technologieën. Direct hiermee 
verbondenn is de intentie om aangrijpingspunten voor sturing te ontwikkelen, zoals 
richtlijnenn voor de realisatie van pilotprojecten en de overdracht van leererva-
ringen.. Als belangrijkste invalshoek wordt gebruik gemaakt van de nichebenade-
ring.. Dit is voor zover bekend de enige benadering die de maatschappelijke intro-
ductiee van een nieuwe technologie met behulp van pilotprojecten centraal stelt. Het 
kernbegripp van deze benadering is niche. Op basis van historisch onderzoek is 
geconstateerdd dat de meeste succesvolle innovaties beginnen in zeer gespecificeerde 
marktsegmentenn (Hoogma et al. 2002). Omdat deze marktsegmenten kunnen wor-
denn beschouwd als een klein, geïsoleerd domein, begrensd door de specifieke toe-
passingg van de technologie, worden ze marktniches genoemd. In deze marktniches 
lerenn aanbieders en gebruikers nieuwe toepassingsmogelijkheden oftewel nieuwe 
marktnichess kennen, zodat een nieuwe technologie langzamerhand steeds meer 
toegepastt wordt. 

Dezee 'normale' gang van zaken kan benut worden voor het stimuleren van de 
verspreidingg van een nieuwe technologie waarvan hoge verwachtingen bestaan, 
maarr waarvoor niet spontaan marktniches ontstaan. Als bijvoorbeeld de prijs te 
hoogg is, kan deze met een projectsubsidie tijdelijk worden verlaagd tot een aan-
vaardbaarr niveau. In een dergelijke niche wordt een technologie dus als het ware 
afgeschermdd voor een deel van de knelpunten in het bestaande socio-technolo-
gischee regime. Een beschermde niche wordt een technologische niche genoemd. 
Volgenss de nichebenadering kan een serie pilotprojecten als een technologische 
nichee worden beschouwd die tot regimeverandering kan leiden. Dankzij de 
beschermingg in een technologische niche kunnen producenten, gebruikers en 
anderee actoren de nieuwe technologie leren kennen. Bovendien kunnen leererva-
ringenn maatschappelijk worden ingebed. Maatschappelijke inbedding wil zeggen 
datt de eerste veranderingen in structuur en cultuur plaatsvinden als voorbereiding 
opp regimeverandering. Het doelbewust opzetten, ontwikkelen en afbouwen van 
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dergelijkee technologische niches wordt strategisch nichemanagement genoemd 
(Hoogmaa et al. 2002, Weber et al. 1999). 

InIn navolging van de nichebenadering zullen 'leren' en 'maatschappelijke inbed-
ding'' als twee belangrijke effecten worden beschouwd. Met de nichebenadering 
alleenn kan het functioneren van pilotprojecten echter niet goed worden onder-
zocht.. Het centrale probleem is dat ontwikkelingen binnen een enkel pilotproject 
niett helder onderscheiden worden van ontwikkelingen in de omgeving van een 
pilotproject.pilotproject. De nichebenadering concentreert zich op technologische niches en 
maaktt daarin geen onderscheid tussen één pilotproject of een serie pilotprojecten. 
Bovendienn worden de effecten van pilotprojecten niet helder onderscheiden van 
succesfactoren. . 

Dee basisgedachte van dit onderzoek is dat de directe onderhandeling tussen 
actorenn die gezamenlijk een pilotproject realiseren een wezenlijk element van de 
krachtt van pilotprojecten is. Actoren die niet participeren in een pilotproject zijn 
afhankelijkk van de wijze waarop kennis uit pilotprojecten wordt overgedragen, een 
indirectt proces. De effecten van een pilotproject op de betrokken actoren (directe 
effecten)) zullen daarom ook anders zijn dan de effecten van een pilotproject op 
externee actoren. 

Hett is nodig om directe effecten van een pilotproject te onderscheiden (bijvoor-
beeldd leren door betrokken actoren) van externe effecten die afgelezen kunnen 
wordenn aan de mate waarin leerervaringen maatschappelijk zijn ingebed. Ook bij 
dee succesfactoren moet een verschil worden gemaakt tussen interne en externe fac-
toren.. Wat betreft de interne processen bij de totstandkoming van een pilotproject 
gaatt het onder meer om de onderhandelingen en de wijze waarop de projectleider 
sturingg geeft. De succesfactoren in de omgeving van een project (de 'leeromge-
ving')) betreffen de samenstelling van het innovatie-diffusienetwerk en de wijze 
waaropp leerervaringen uit pilotprojecten worden uitgewisseld. 

Inn hoofdstuk 2 worden de gebruikte theoretische benaderingen nader toegelicht 
enn de gehanteerde begrippen verder uitgewerkt. De centrale vraag is op basis daar-
vann opgedeeld in vier empirische onderzoeksvragen die zijn geconcentreerd op 
zonnecelsystemenn in de woningbouw. 
1.. Wat zijn de directe effecten van pilotprojecten met zonnecelsystemen in de 

woningbouww op de betrokken actoren? 
2.. Wat is de invloed van de interne processen op de directe effecten van de pilot-

projecten? ? 
3.. Zijn de leerervaringen van pilotprojecten met zonnecelsystemen in de woning-

bouww maatschappelijk ingebed? 
4.. Wat is de invloed van de leeromgeving op de maatschappelijke inbedding? 

Voorr het formuleren van vermoedelijke succesfactoren is de nichebenadering 
aangevuldd met het denkbeeld van een volledig innovatie-diffusienetwerk van Cal-
lonn (1992), inzichten over principieel onderhandelen van Susskind en anderen 
(1999),, de adoptietheorie van Rogers (1995) en bestuurskundige ideeën over net-
werksturingg (vooral De Bruijn & Ten Heuvelhof 1995). 
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Zonnecelsysteme nn in de woningbou w 

EenEen modulaire technologie 

Zonnecellenn functioneren op basis van het fotovoltaïsche effect waardoor licht-
instralingg omgezet wordt in elektrische energie. In vakjargon worden ze veelal PV 
genoemd.. Zonnecellen, die meestal gecombineerd worden in zonnepanelen, zijn 
multi-inzetbaar.. Ze worden bijvoorbeeld in rekenmachines gebruikt, op licht-
boeienn en bij sluizen. In dit soort 'autonome' toepassingen zijn zonnecellen een 
alternatieff  voor batterijen of generatoren. Zonnecelsystemen kunnen daarnaast 
aann het elektriciteitsnet worden gekoppeld en zo een alternatief bieden voor het 
opwekkenn van elektriciteit met fossiele brandstoffen of kernenergie. Om aan het 
elektriciteitsnett te kunnen worden gekoppeld heeft een zonnecelsysteem een om-
vormerr die de door de zonnecellen opgewekte gelijkstroom omzet in wisselstroom. 
Ookk de netgekoppelde zonnecelsystemen variëren enorm: van kleine systemen op 
woningenn die een beperkte bijdrage leveren aan de elektriciteitsbehoefte tot grotere 
systemenn in infrastructurele werken zoals een geluidsscherm, en grote zonnecel-
centraless op de grond. Het vermogen van de genoemde toepassingen loopt sterk 
uiteen. . 

All  bij de eerste praktische toepassing van zonnecellen halverwege de twintigste 
eeuww (de ontdekking van het fotovoltaïsche effect was bijna een eeuw eerder) werd 
geopperdd dat woningen met zonnecellen aan de elektriciteitsbehoefte van een huis-
houdenn zouden kunnen voldoen (Knoppers & Verbong 2001). Dat gebeurde voor-
alsnogg niet. De eerste veertig jaar werden ze vooral toegepast in de ruimtevaart. 

HogeHoge verwachtingen 

Eindd jaren tachtig waren in Nederland de beleidsverwachtingen over de toekom-
stigee rol van PV hooggespannen:'... deze energiebron kan na 2010 in beginsel de 
belangrijkstee duurzame energie-optie worden.' (Ministerie van Economische 
Zakenn 1990) In het meerjarenprogramma 1990-1994 (een beleidsprogramma 
omm de ontwikkeling van PV te ondersteunen) werd dit als volgt beargumenteerd: 

'Binnenn de rij van duurzame bronnen, die Nederland ter beschikking staan (na-
melijk:: wind, aardwarmte, biomassa, waterkracht, zonne-energie) heeft fotovol-
taïschee zonne-energie voor toepassing op grote schaal.. .een aantal principieel aan-
trekkelijkee eigenschappen: zonnecellen produceren rechtstreeks energie van hoge 
kwaliteit,... .zijn het minst locatiegebonden, geven geen horizonvervuiling, behoe-
venn in principe weinig tot geen onderhoud en hebben een relatief lange en storings-
vrijee levensduur. Aantrekkelijk is vooral het grote potentieel ten opzichte van andere 
duurzamee bronnen.' (Novem 1990:7-8) 

Ookk in een scenariostudie van een voor PV belangrijke industrie als Shell speelde 
dezee duurzame energiebron een belangrijke rol. Volgens twee uitgewerkte scenario's 
zoudenn hernieuwbare energiebronnen vanaf 2020 een belangrijke bijdrage leveren 
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aann de energiemix. In het scenario dat ervan uitging dat het energiegebruik zou 
blijvenn groeien, zou PV in 2050 de belangrijke duurzame energiebron worden 
(Shelll  International Limited 1996). 

Inn Nederland is er eind jaren tachtig in de vorige eeuw voor gekozen om één spe-
cifiekk potentieel marktsegment beleidsmatig te ondersteunen, namelijk zonnecel-
systemenn in de gebouwde omgeving: 

'Prioriteitt wordt gegeven aan decentrale netgekoppelde toepassingen in de bouw' 
(Novemm 1990:2). Ook in 1997 werd deze toepassing beschouwd als de '...meest 
waarschijnlijkee en haalbare inpassing van PV in de energievoorziening.' (Novem 
1997:32) ) 

Err werd aan toegevoegd dat zonnecelsystemen op daken van woningen prioriteit 
kregen.. Dit was een bevestiging van een al langer bestaande situatie. Er was geko-
zenn voor één specifieke 'product-markt-combinatie' (PMC), om het beschikbare 
budgett effectief in te kunnen zetten. Wel werden af en toe projecten in andere 
marktsegmentenn ondersteund om de mogelijkheden hiervan te demonstreren. Een 
onderbouwingg van de keuze voor zonnecelsystemen in de woningbouw gaven de 
beleidsnota'ss niet. Novem had wel een 'aannameboom' opgesteld met veronder-
stellingenn over de gekozen niche om getoetst te kunnen worden (interview E. ter 
Horstt 2002). Een belangrijk uitgangspunt was in elk geval de constatering uit een 
studiee in 1987 dat autonome systemen door de hoge elektrificatiegraad in Neder-
landd geen grote bijdrage aan de energievoorziening kunnen leveren (Alsema & 
Turkenburgg 1987). Het lag dus voor de hand om vooral netgekoppelde zonnecel-
systemenn te ondersteunen. Bij de keuze voor decentrale systemen in de gebouwde 
omgevingg woog het verwachte potentieel het zwaarst. Op daken van gebouwen en 
woningenn was een groot oppervlak beschikbaar voor zonnecelsystemen dat makke-
lij kk te benutten was. (Zie bijlage I voor een bespreking van belangrijke potentieel-
studies.)) Verder waren er economische argumenten. Er werd verwacht dat decen-
tralee zonnecelsystemen eerder rendabel zijn dan zonnecentrales op de grond, 
omdatt de ondersteuningsconstructie goedkoper zou zijn en omdat er minder ener-
gieverliess zou zijn bij het transport van elektriciteit (IEA 1998). De keuze voor de 
woningbouww hing samen met de verwachting dat dit voor energiebedrijven een 
interessantt marktsegment zou zijn, dat dit marktsegment via energiebedrijven 
makkelijkerr te bereiken zou zijn dan de utiliteitsbouw via gebouweigenaren, en dat 
veell  leerervaringen over de utiliteitsbouw uit het buitenland bruikbaar waren voor 
Nederlandd (interview E. ter Horst 2002). 

Dee keuze voor een niche was impliciet nog gedetailleerder dan zonnecelsyste-
menn in de woningbouw. De zonnecelsystemen moesten namelijk ook fysiek geïn-
tegreerdd zijn, zodat ze een dubbele functie konden vervullen. Als dakelement bij-
voorbeeldd keren ze water en wekken ze energie op en als gevelelement kunnen ze 
naastt energie opwekken ook het binnenkÜmaat beheersen door beschaduwing. 
Verwachtt werd dat geïntegreerde systemen op termijn goedkoper zouden zijn dan 
toegevoegdee systemen door uitsparing van materiaal en lagere installatiekosten 
(Alsemaa & Turkenburg 1987). Een extra verondersteld voordeel was dat geïnte-
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greerdee systemen mooier zijn dan zonnecelsystemen die zijn toegevoegd aan een 
gebouw.. Impliciet was ook gekozen voor nieuwbouw. Vanwege het lange termijn 
perspectieff  van het overheidsbeleid (20 jaar) werd het potentieel voor zonnecelsys-
temenn in de nieuwbouw heel groot geacht. Bovendien kon in het ontwerp van 
nieuwbouwwoningenn rekening worden gehouden met een toekomstige toepassing 
vann zonnecelsystemen. Een ander voordeel van de nieuwbouw was dat de hele 
bedrijfskolomm daarbij betrokken was (interview E. ter Horst 2002). De veronder-
steldee voordelen van geïntegreerde zonnecelsystemen in de nieuwbouw zijn 
samengevatt in tabel 1.1. 

Tabell  1.1 . Argumenten voor zonnecelsystemen in de woningbouw 

kenmerkenkenmerken PMC argumenten 

netgekoppeldd bijdrage aan duurzame energievoorziening 
elektriciteitsnett als buffer 

decentraall groot te benutten oppervlak 
eerderr rendabel dan PV-centrales 

woningbouww toegankelijk marktsegment 
interessantt marktsegment voor energiebedrijven 
nogg geen relevante leerervaringen in andere landen 

geïntegreerdd op termijn kostenbesparing door uitsparing materiaal 
mooierr dan toegevoegd aan gebouwen 

nieuwbouww hele bedrijfskolom betrokken 
groott potentieel 

ToegevoegdeToegevoegde waarden 

Netgekoppeldee zonnecelsystemen hebben grote milieuvoordelen, omdat bij de 
opwekkingg van elektriciteit geen fossiele brandstoffen worden gebruikt. Een 
nadeell  is dat er voor de energie-intensieve productie van zonnecellen wel fossiele 
brandstoffenn worden gebruikt. De tijd die nodig is om de hoeveelheid energie die 
iss gebruikt bij de productie van een zonnecelsysteem met dat systeem op te wekken 
(energieterugverdientijd)) is echter al sterk afgenomen en zal in de toekomst verder 
verminderen.. Alsema en anderen berekenden een energieterugverdientijd van 
rondd de 6 jaar voor dakgeïntegreerde zonnecelsystemen in Nederland (Alsema & 
Nieuwlaarr 2002, zie ook Meijer & Huijbrechts 2002). Met een verwachte levens-
duurr van twintig tot dertig jaar is dit vrij gunstig. Bovendien kan de energieterug-
verdientijdd in 2010 ongeveer gehalveerd zijn door een verbetering van het produc-
tieprocess en het rendement van de zonnecellen (Alsema & Nieuwlaar 2000). 

Dee uitstoot van verbrandingsgassen is gedurende de hele 'levenscyclus' van zon-
necelsystemenn minder dan bij conventionele elektriciteitscentrales. Vergeleken 
mett de Nederlandse brandstofmix voor de productie van elektriciteit is de C02 

emissiee van netgekoppelde dakgeïntegreerde PV-systemen ongeveer 60% minder, 
dee NO, emissie 34 tot 46% minder en de SOx emissie 9 tot 27%.' Een verminderde 
uitstoott van het broeikasgas COj reduceert de risico's van stijging van de tempera-
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tuurr op aarde, zoals aantasting van ecosystemen, tekorten aan zoet waterr en over-
stromingen.. Doordat er minder fossiele brandstoffen nodig zijn voor de opwek-
kingg van elektriciteit met netgekoppelde zonnecelsystemen in de woningbouw, 
zijnn er ook minder emissies van vermestende en verzurende stoffen die leiden tot 
aantastingg van natuurgebieden en ecosystemen in het oppervlaktewater en in het 
gevall  van verzuring, van gebouwen (Alsema & Nieuwlaar 2002). Verder blijkt dat 
dee emissies van toxische stoffen die de gezondheid van mensen en ecosystemen in 
hett water bedreigen veel lager zijn (Alsema & Nieuwlaar 2002). 

Alss zonnecelsystemen in de woningbouw worden toegepast, kunnen ze nog 
meerr toegevoegde waarden hebben vergeleken met conventionele elektriciteitscen-
traless en met bestaand bouwmateriaal. Een mogelijk voordeel is dat architecten 
mett zonnepanelen als nieuw bouwmateriaal geheel nieuwe woningontwerpen kun-
nenn maken. Bewoners kunnen baat hebben bij de potentiële isolerende en geluids-
werendee functie van een geïntegreerd zonnecelsysteem. In tabel 1.2 is een overzicht 
gemaaktt van mogelijke toegevoegde waarden voor diverse actoren op basis van een 
recentee literatuurstudie (Watt 2001). 

Tabell  1.2. Waarden van netgekoppelde PV-systemen in de gebouwde omgeving 

perspectiefperspectief vanuit: toegevoegdetoegevoegde waarden 

overhedenn en 
beleidsmakers s 

energiebedrijven n 

architectenn en 
projectontwikkelaars s 

gebruikers s 

reductiee broeikasgassen op langere termijn 
reductiee zure regen en smog (betere luchtkwaliteit) 
minderr risico's dan kernenergie 
zekerr stellen van aanbod elektriciteit op lange termijn 
industriëlee ontwikkeling 
groeii van werkgelegenheid 

reductiee van kosten voor infrastructuur en transportverliezen 
minderr financiële risico's (door minder overcapaciteit van centrales et cetera) 
hogee capaciteitswaarde door lage fluctuaties in output en aansluiting bij pieken in 
elektriciteitsvraag g 
kansenn voor klantgerichte, milieuvriendelijke, gevarieerde dienstverlening 
groenn imago in geliberaliseerde elektriciteitsmarkt 

nieuww bouwmateriaal voor ontwerpen waarmee duurzaamheid gedemonstreerd kan 
worden n 
besparingg van materiaal- en installatiekosten 
beterr thermisch functioneren (isolatie, verwarming, ventilatie) 
geluidswering g 
beschaduwingg (en reductie energie voor airconditioning) 
commerciëlee PV-bouwelementen 

beterr thermisch functioneren 
geluidswering g 
energiebesparing g 
nieuww bouwmateriaal 
schoonn en 'hightech' imago 
toenamee betrouwbaarheid energievoorziening (op locaties met een zwak elektriciteitsnet) 
sluitt aan bij draagvlak voor duurzame energie 
ondergeschiktee kwaliteiten: geluidloos, onderhoudsarm, modulair, emissievrij 

Toelichting:: gebaseerd op Watt 2001 
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Zonnecelsystemenn in de gebouwde omgeving hebben niet alleen maar voordelen 
tenn opzichte van conventionele centrales. Een belangrijk nadeel is dat er naar ver-
houdingg veel niet-gevaarlijk afval is. Dit komt doordat bij de koperwinning voor 
omvormerss en kabels relatief veel mijnafval ontstaat. Verder leveren netgekop-
peldee zonnecelsystemen iets meer gevaarlijk afval op. Er is een relatief hoge emissie 
vann giftige stoffen die bij neerslag kunnen leiden tot aantasting van bodemorganis-
men.. Dit laatste komt door de uitstoot van kwik bij de verbranding van elektronica-
afvall  uit de omvormers (Alsema & Nieuwlaar 2002). In de gebruiksfase is visuele 
hinderr van 'blauwe wijken' het belangrijkste mogelijke nadeel (Kruijsen 1999). 
Aann het eind van de levenscyclus worden de zonnepanelen gestort en wordt de 
elektronicaa verbrand.1 Alleen de onderdelen van aluminium worden hergebruikt. 
Vergelekenn met de afvalproblemen in de productiefase zijn de milieu-effecten in de 
afdankfasee echter gering. 

DeDe noodzaak van regimeverandering 

Niett alleen Nederland, maar ook bijvoorbeeld Zwitserland, Duitsland en de Ver-
enigdee Staten stimuleerden de toepassing van zonnecelsystemen in de woningbouw. 
Naarmatee meer praktijkervaring werd opgedaan, kwamen meer knelpunten naar 
voren.. Dit was aanleiding voor de International Energy Agency om onderzoek te 
latenn doen naar de niet-technische problemen voor de introductie van gebouwge-
ïntegreerdee zonnecelsystemen. Op basis van een analyse van internationale litera-
tuurr zijn problemen onderscheiden met financiering, beleid, structuur van de 
energiesector,, architectuur, communicatie en marketing (Van Mierlo & Oudshoff 
1999).. Een deel van de problemen is inmiddels verminderd. De industrie bijvoor-
beeldd heeft steeds meer geïnvesteerd in PV, er worden normen ontwikkeld voor 
zonnecelsystemen,, partijen doen steeds meer ervaring op en de prijs van zonnecel-
systemenn wordt steeds lager. Hieronder staat een samenvatting van de belangrijkste 
problemenn uit de periode tot 1998. 

Financiering Financiering 
Financiëlee knelpunten voor de introductie van zonnecelsystemen in de gebouwde 
omgevingg betroffen de hoge initiële kosten en het gebrek aan investeringen voor 
PV.. Voor de meeste eindgebruikers was het verschil tussen aanschafprijs en aan-
vaardbaree marktprijs te groot. (Een beperkt deel van hen was overigens wel bereid 
omm extra te betalen voor de maatschappelijke en milieuvoordelen van fotovoltaï-
schee zonne-energie (Farhar & Buhrmann 1998).) De nieuwe technologie was ge-
vangenn in een klassiek kip-en-ei probleem. In het algemeen waren de prijzen te 
hoogg voor het ontwikkelen van een substantiële markt, terwijl deze nodig was om 
dee prijs te kunnen reduceren. De hoge prijs van zonnecelsystemen werd niet alleen 
bepaaldd door de kleine schaal van de afzet. Het kwam in de Verenigde Staten ook 
doordatt energiebedrijven de voordelen van PV (bijvoorbeeld voor de ondersteu-
ningg van het elektriciteitsnet) niet verrekenden in hun planning en aankoopbeslis-
singenn (UPVG1994). Daar kwam bij dat de maatschappelijke voordelen van PV over 
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hethet algemeen niet in de prijs was uitgedrukt (Hardt et al. 1998). Een bijkomend pro-
bleemm was dat de tarieven voor geleverde duurzame elektriciteit vaak laag waren. 

Actorenn die wilden investeren in PV konden daar moeilijk financiering voor 
krijgen,, omdat financiële instellingen het beeld hadden dat deze energiebron hoge 
risico'ss met zich meebracht (Hardt et al. 1998). Daarnaast werd in Duitsland 
geconstateerdd dat er weinig budget over was voor investeringen in zonne-energie. 
Ditt kwam doordat vele partijen hadden geïnvesteerd in andere energiebronnen 
(Scheerr 1993). 

Overheidsbeleid Overheidsbeleid 
PVV werd in de onderzochte periode in diverse landen beleidsmatig ondersteund. 
Ditt was echter niet zonder problemen. Procedures voor het verkrijgen van subsidie 
warenn vaak onduidelijk en vergden veel tijd. Een groter nadeel was dat de maat-
regelenn onvoldoende zekerheid gaven voor de langere termijn (Gabler et al. 1997). 
Omdatt er als gevolg daarvan geen zicht was op een zekere vraag naar zonnecellen, 
aarzeldee de industrie om te investeren in PV. 

Eenn tweede categorie van problemen kwam voort uit wet- en regelgeving die de 
toepassingg van zonnecelsystemen belemmerden. Een eerste voorbeeld is de ver 
gunningverlening.. Het was soms onduidelijk of particulieren verplicht waren een 
vergunningg aan te vragen voor een zonnecelsysteem en de procedures van vergun-
ningverleningg konden lang duren en veel geld kosten. Een tweede voorbeeld is dat 
err geen recht bestond op een 'onbelemmerde lichtinstraüng' (EUREC1996). Bescha-
duwingg kan de opbrengst van een zonnecelsysteem negatief beïnvloeden. 

StructuurStructuur energiesector 
Hoewell  energiebedrijven creatief waren in het ontwikkelen van financieringscon-
ceptenn voor duurzame energie in het algemeen of zonnecelsystemen in het bijzon-
der,, was de energiesector over het algemeen niet goed toegerust voor een groot-
schaligee toepassing van zonnecelsystemen. Om te beginnen was de energiesector in 
geïndustrialiseerdee landen gebaseerd op centrale energieproductie, hetgeen de 
decentralee opwekking van elektriciteit met zonnecelsystemen belemmerde. De 
analytischee instrumenten voor planning en selectie van energiebronnen waren niet 
gespecificeerdd genoeg om de voordelen van de verschillende toepassingen van PV te 
waarderen.waarderen. Hetzelfde gold voor de instrumenten voor kostenallocatie (UPVG 
1994).. Ook was de energiesector in de meeste landen weinig klantgericht, waar-
doorr er weinig zicht was opp de rol die eindgebruikers kunnen spelen in de markt 
voorr zonnecelsystemen. Ten slotte was er bijna geen enkel energiebedrijf dat het 
stimulerenn van zonnecelsystemen als 'main business' beschouwde. 

Liberaliseringg van de energiesector had zowel voor- als nadelen voor zonnecel-
systemenn en andere duurzame energiebronnen. In sommige landen is de liberali-
seringg aanleiding geweest om maatregelen te treffen die duurzame energie stimu-
leren,, zoals vastgestelde duurzame energiedoelen, handel in CO^emissies, de 
verplichtingg om inzicht te geven in de 'energie-mix' en afspraken over teruglever-
vergoedingen.. Een negatief effect was het verlagen van de elektriciteitsprijs, 
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waardoorr het verschil tussen fossiele brandstoffen en duurzame energie groter 
werd.. Kennis over duurzame energie ging soms verloren door de herstructurering 
vann de sector en eerdere maatregelen voor duurzame energie bleken niet meer 
goedd toepasbaar te zijn (Watt et al. 1998). 

Architectuur Architectuur 
Alss bouwmateriaal waren zonnecelsystemen nog niet geschikt. Problemen die naar 
vorenn kwamen bij het ontwerpen van een nieuwbouwwoning met zonnecelsys-
temenn waren onder meer dat zonnepanelen niet correspondeerden met reguliere 
bouwmaten,, dat de uitstraling van de zonnecelsystemen niet paste bij de gebruikte 
profielenn en dat de optimale hellingshoek en oriëntatie vaak niet gerealiseerd kon-
denn worden (Butson et al. 1998). 

Anderee problemen ontstonden doordat er nog weinig standaardisatie had 
plaatsgevonden.. Vanwege een gebrek aan richtlijnen en normen voor productie, 
installatie,, dienstverlening en maatvoering van zonnepanelen en andere compo-
nentenn van een zonnecelsysteem bestonden er bijna geen gekwalificeerde bouw-
productenn met zonnecellen. Hier is min of meer sprake van een dilemma voor de 
strategiee op kortere termijn: om de kosten te kunnen verlagen streefde de PV-indus-
triee naar een beperkt aantal producten, terwijl architecten vroegen om gekwalifi-
ceerdee producten met een brede keuze aan maten, vormen en kleuren. 

Communicatie Communicatie 
Gebrekkigee kennis over PV bij alle relevante partijen werd in vele publicaties 
genoemdd als belangrijk obstakel voor een grootschalige introductie. Door een 
gebrekk aan kennis hadden energiebedrijven, bouwbedrijven, banken en anderen 
eenn verkeerd en vaak negatief beeld over zonnecelsystemen (zie bijvoorbeeld But-
sonn et al. 1998, Hardt et al. 1998, Morgan 1996). Door een gebrek aan praktijkerva-
ringg waren ze niet overtuigd van de voordelen van PV. Anderzijds was de verschafte 
informatiee over zonnecelsystemen vaak gebrekkig en sloot het slecht aan bij de 
belangen,, behoeften en gebruikelijke informatiekanalen van de geadresseerden 
(Butsonn et al. 1998, EUREC s.a., Farhar & Buhrmann 1998). 

Marketing Marketing 
Leverancierss besteedden weinig aandacht aan de marketing van zonnecelsystemen. 
Dee PV-industrie en energiebedrijven wisten weinig over de omvang van (niche) 
markten,, behoeften van hun klanten en eisen die zij aan producten met zonnecel-
lenn stellen (Byrnes 1995). Eindgebruikers wisten vaak niet wat zij kochten: elektri-
citeit,, apparatuur of diensten. Bovendien konden particulieren de kwaliteit van de 
aangebodenn producten niet vergelijken door een gebrek aan informatie. Verder 
ontbrakk een goede infrastructuur, dat wil zeggen distributiekanalen, installateurs 
enn onderhoudsdiensten (Fitzgerald & Mrohs 1997). 

All ee genoemde knelpunten duiden erop dat regimeverandering noodzakelijk is 
voorr een grootschalige maatschappelijke introductie van zonnecelsystemen in de 
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woningbouw.. (In hoofdstuk 2 wordt dit nader beargumenteerd.) De problemen 
kwamenn voor op verschillende terreinen en leken onderling sterk verweven te zijn. 
Bovendienn waren ze voor een groot deel institutioneel. Er was dus alle reden om de 
nichee voor zonnecelsystemen in de woningbouw te beschermen en pilotprojecten 
tee realiseren om de kans op regimeverandering te vergroten. In hoofdstuk 9 en 10 
wordtt beargumenteerd dat een zekere bescherming van deze niche nog steeds wen-
selijkk is. 

BeschermingBescherming van niches voor zonnecelsystemen 

InIn Nederland is de ontwikkelingvan de markt voor PV steeds 'beschermd' geweest. 
Dee eerste markt bestond vooral uit zonnepanelen voor volkstuinhuisjes en drink-
waterbakkenn voor vee. Dit kan een technologische niche worden genoemd, want 
dee aankoop werd ondersteund door een generieke investeringssubsidie (van 1988 
tott 1995). De eerste projecten met een groter zonnecelsysteem werden ook gesub-
sidieerd.. Dit waren een autonome zonnecentrale op Terschelling uit 1983 en twee 
woningenn met een autonoom zonnecelsysteem. 

Dee niche van netgekoppelde zonnecelsystemen in de gebouwde omgeving en 
meerr specifiek in de woningbouw werd van 1990 tot 2000 beschermd door achter-
eenvolgendee meerjarenprogramma's van het ministerie van Economische Zaken, 
uitgevoerdd door Novem. Op basis van de meerjarenprogramma's werden onder-
zoekk en ontwikkeling van zonnecellen en componenten en pilotprojecten gefinan-
cierd.. Het budget voor de meerjarenprogramma's is toegenomen van nog geen 5 
miljoenn gulden (€ 2,3 miljoen) per jaar in de periode van 1986 tot 1990 naar onge-
veerr 45 miljoen gulden (€ 20,4 miljoen) in de periode van 1997 tot 2000. Het effect 
vann deze bescherming was navenant. In 1991 werden de eerste netgekoppelde zon-
necelsystemenn op nieuwbouwwoningen gerealiseerd. (Zie bijlage II voor een over-
zichtt van de projecten in de woningbouw tot 1998.) Aan het einde van de twintigste 
eeuww overtrof dit marktsegment ruimschoots alle andere marktsegmenten (zie ook 
hoofdstukk 9). 

Inn het meerjarenprogramma 1990 - 1994 vielen pilotprojecten nog onder het 
programmaonderdeell  waar ook systeemstudies bij hoorden (Novem 1990). In het 
daaropp volgende programma werden de pilotprojecten programmatischer bena-
derd.. Ze werden ondergebracht in een apart onderdeel: het Leerprogramma PV in 
dee Gebouwde Omgeving (Novem 1997). Het uiteindelijke doel van dit leerpro-
grammaa was om na te gaan onder welke voorwaarden grootschalige introductie 
vann PV haalbaar is door relevante marktervaring op te doen. Om de knelpunten en 
mogelijkhedenn te onderzoeken werden initiatieven voor het realiseren van PV-pro-
jectenn financieel ondersteund, indien ze pasten in het meerjarenprogramma. Initia-
tiefnemerss konden bij Novem een projectplan indienen, waarna onderhande-
lingenn volgden. 

Kleineree projecten (1-10 woningen) moesten vooral gericht zijn op verbetering 
vann de zonnecelsystemen en componenten daarvan. In de grotere projecten (50-100 
woningen)) zou vooral aandacht besteed moeten worden aan niet-technische knel-
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punten,, zoals organisatorische aspecten, tariefstructuren, garanties en eigendoms- en 
beheerverhoudingen.. Bij projecten op wijkniveau met 300 tot 1000 woningen zou 
ervaringg opgedaan moeten worden met zonvriendeÜjke verkaveling, met verschillende 
architectenn in één project en met verschillende contractvormen. Om te garanderen dat 
err samenhang was tussen de projecten en dat leerervaringen in praktijk werden 
gebracht,, werd van degenen die subsidie aanvroegen verwacht dat zij op de hoogte 
warenn van resultaten van eerdere projecten en zelf informatie verspreidden over de 
resultatenn van hun project. Ook Novem zelf beoogde een actieve rol te spelen in de 
overdrachtt van leerervaringen. 

Nevendoelenn van het leerprogramma waren verlaging van de systeemkosten, 
verbeteringg van de systeemrendementen en schaalvergroting van de industriële 
productiecapaciteit.. Daarom was het volumedoel bij grotere projecten belangrij-
kerr dan de leerdoelen (Novem 1997). 

Hett  onderzoe k 

ZonnecelsystemenZonnecelsystemen in de woningbouw als casus 

Dee meerjarenprogramma's hadden vele kenmerken van wat de nichebenadering 
strategischh nichemanagement noemt: bescherming van potentiële marktsegmen-
tenn met projectsubsidie, aandacht voor zowel technische als sociale aspecten in de 
pilotprojecten,, gefaseerde schaalvergroting van de pilotprojecten en hieraan gere-
lateerdee afbouw van het subsidiepercentage en een integrale aanpak van technolo-
gie-,, product- en marktontwikkeling. 

Dee introductie van zonnecelsystemen in de woningbouw leent zich dan ook 
goedd voor een onderzoek naar de functie van pilotprojecten in de verspreiding van 
nieuwee duurzame energietechnologieën. Er is voor gekozen om het onderzoek toe 
tee spitsen op het potentiële marktsegment dat prioriteit had in de meerjarenpro-
gramma's,, namelijk zonnecelsystemen in de woningbouw. Ook om andere rede-
nenn zijn projecten met zonnecelsystemen in de woningbouw goed geschikt als 
'cases'' voor dit onderzoek. Belanghebbende partijen voorzagen grote maatschap-
pelijkee problemen voor de marktintroductie van deze technologie, zoals de hoge 
kostenn en de onbekendheid met de technologie. Voor een succesvolle verspreiding 
vann zonnecelsystemen in de woningbouw is waarschijnlijk een ingrijpende veran-
deringg van de bestaande structuur en cultuur van energievoorziening en -gebruik 
nodig.. Dit blijkt ook uit het hiervoor gegeven korte overzicht van institutionele 
knelpunten.. Ten slotte is er het voordeel dat de onderzochte pilotprojecten niet 
binnenn één organisatie plaatsvonden, maar samenwerking vergden van sectoren 
diee voorheen gescheiden waren: de zonnecelpartijen, de bouwwereld en de ener-
giewereld.. Een dergelijke 'confrontatie' kan bevorderlijk zijn voor veranderings-
processenn (zie bijvoorbeeld Dieleman 1999, Van de Poel 2000). 
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DeDe onderzochte pilotprojecten 

Omm de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is het onderzoek in twee delen 
gesplitst.. In het eerste deel staan de eerste vier 'grotere' pilotprojecten met zonne-
celsystemenn in de woningbouw centraal: drie projecten met grote dakgeïnte-
greerdee systemen in Amsterdam, Apeldoorn en Amersfoort en een project met 
kleinee zonnecelsystemen ook in Amersfoort (het AC-project). De drie projecten 
mett grote dakgeïntegreerde systemen werden gesubsidieerd door meerjarenpro-
gramma's. . 

Dee directe effecten en de interne processen van de vier pilotprojecten zijn gede-
tailleerdd geanalyseerd aan de hand van interviews, enquêtes en analyse van project-
dossiers.. De projecten zijn onderling vergeleken om uitspraken te kunnen doen 
overr de succesfactoren. Hiermee kunnen de eerste twee vragen worden beant-
woord: : 
i.i. Wat zijn de directe effecten van pilotprojecten met zonnecelsystemen in de 

woningbouww op de betrokken actoren? 
2.. Wat is de invloed van de interne processen op de directe effecten van de pilot-

projecten? ? 

Inn het tweede deel zijn de leerervaringen uit pilotprojecten met zonnecelsystemen 
inn de woningbouw het vertrekpunt. Omdat de projecten uit het eerste deel zich 
beperkenn tot nieuwbouw, zijn ook twee eerdere projecten in de bestaande bouw in 
ditt deel van het onderzoek betrokken: een project in Leiden waar 5 woningen tij -
denss een renovatie van zonnepanelen zijn voorzien en een project van de Organisa-
tiee voor Duurzame Energie waarin 16 particulieren verspreid over Nederland zon-
nepanelenn hebben aangeschaft (het ODE-project). Dit tweede deel van het onderzoek 
betreftt een globale analyse van de relatie tussen de pilotprojecten en ontwikke-
lingenn in de omgeving om een tentatief antwoord te kunnen formuleren op de laat-
stee twee onderzoeksvragen: 
3.. Zijn de leerervaringen van pilotprojecten met zonnecelsystemen in de woning-

bouww maatschappelijk ingebed? 
4.. Wat is de invloed van de leeromgeving op de maatschappelijke inbedding? 

Opbou ww van de studi e 

Inn het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 2) krijgen de geschetste uitgangspunten, 
veronderstellingenn en onderzoeksvragen een theoretische onderbouwing. Daarna 
komtt in hoofdstuk 3 de aanpak van het empirische onderzoek aan de orde: de metho-
dologischee keuzes, de onderzoeksmethoden en het empirische materiaal. Alsook een 
kortee omschrijving van de onderzochte pilotprojecten. 

Dee vier daarop volgende hoofdstukken (hoofdstuk 4 tot en met 7) bevatten 
beschrijvingenn van de onderzochte pilotprojecten in de nieuwbouw, aan de hand 
vann de indicatoren die in het theoretische hoofdstuk zijn onderscheiden. In hoofd-
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stukk 8 staat de vergelijkende analyse om uitspraken te kunnen doen over de directe 
effectenn van de püotprojecten en de succesfactoren. 

Hoofdstukk 9 legt een link tussen de pilotprojecten en veranderingen in de 
omgevingg door de maatschappelijke inbedding van de leerervaringen uit de pilot-
projectenn te beschrijven. Hoofdstuk io ten slotte bevat antwoorden op de onder-
zoeksvragenn en aanbevelingen. 





HoofdstukHoofdstuk 2 

Hett  analysekade r 

Veell  voorkomende beleidstermen voor gesubsidieerde projecten met een nieuwe 
technologiee zijn: proefprojecten, praktijkexperimenten, demonstratieprojecten en 
marktintroductieprojecten.. Deze projecten worden in verschillende fasen in de 
ontwikkelingg en diffusie van nieuwe technologieën ingezet. Op het eerste gezicht 
gaatt het er bij proefprojecten vooral om te leren over een innovatie, veelal over 
technischee aspecten daarvan: kan het in praktijk worden toegepast, werkt het in de 
praktijkk en hoe kan het functioneren worden verbeterd? Negatieve leerervaringen 
bijj  deze projecten zijn evenals positieve leerervaringen waardevol. Demonstratie-
projectenn daarentegen mogen niet mislukken. Het gaat er immers om te laten zien 
hoee goed, leuk, nuttig enzovoorts een innovatie is. Tevredenheid over de toepas-
singg binnen het demonstratieproject en goede publiciteit lijken de voorwaarden te 
zijnn voor een geslaagde demonstratie. Marktintroductieprojecten gaan nog een stap 
verder.. Ze zijn niet alleen bedoeld om de potentiële markt in kennis te stellen van 
dee innovatie, maar ook om de marktcondities direct aan te passen. Partijen hopen 
bijvoorbeeldd door een behoorlijke omvang van de projecten een prijsdaling te be-
werkstellingen. . 

Off  een project succes heeft kan beoordeeld worden aan de hand van de project-
doelenn of aan de hand van het perspectief van de participanten die bijvoorbeeld een 
nieuww product in praktijk willen testen, in de publiciteit willen komen, het eigen 
netwerkk willen uitbreiden of een extra afzetmogelijkheid creëren. 

Hett uitgangspunt in deze studie is dat praktijkexperimenten bij zouden moeten 
dragenn aan een algemeen doel, namelijk de verspreiding van een nieuwe technolo-
gie.. Een technologie wordt beschouwd als een concept (idee) om met behulp van 
hardwaree te voorzien in sociale functies. Of anders geformuleerd, als een ontwerp 
voorr een gewenste uitkomst. In deze studie gaat het om het idee om met behulp 
vann zonnecellen zonlicht om te zetten in elektriciteit om te voorzien in de elektrici-
teitsbehoeftee van eindgebruikers. Bij de verspreüiingvan een technologie wordt een 
nieuww idee in toenemende mate gerealiseerd. Dit kan alleen als een technologie 
wordtt toegepast in producten die gebruikt kunnen worden. Verspreiding staat dus 
niett los van innovatie (technologie- en productontwikkeling), zeker niet in de 
beginfase. . 

Inn deze studie wordt de verzamelterm pilootprojecten gehanteerd voor praktijk-
projectenn die al dan niet met subsidie gerealiseerd worden in het begin van de ver-
spreidingg van een nieuwe technologie of, om in termen van innovatiebeleid te 
spreken,, in de fase van de marktintroductie.' Het gaat alleen om projecten die als 
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maatschappelijkee experimenten kunnen worden beschouwd, omdat er meerdere 
actorenn bij betrokken zijn, waaronder ook de eindgebruikers. Hoewel ook onder-
zoeksinstellingenn als eindgebruikers van een technisch experiment kunnen worden 
beschouwd,, gaat het hier uitdrukkelijk om degenen die onder de toekomstige, nor-
malee marktverhoudingen als eindgebruikers omschreven kunnen worden. Proef-
opstellingenn bij onderzoeksinstellingen zijn dus geen pilotprojecten. Daarentegen 
kunnenn projecten die als technisch proefproject zijn opgezet en waar meerdere acto-
renn bij betrokken zijn, wel als pilotprojecten worden beschouwd (zie bijvoorbeeld 
Vann Mierlo et al. 1994). Techniek ten slotte wordt als een soort verzamelterm ge-
bruiktt voor de materie rond een gerealiseerde technologie: alle technische artefac-
ten,, zoals producten en productieapparatuur. 

Ditt hoofdstuk kan worden gelezen als een zoektocht naar een theoretische fun-
deringg van de functie van pilotprojecten in de verspreiding van een nieuwe tech-
nologie.. De vraag daarbij is welke effecten van pilotprojecten de verspreiding van 
eenn nieuwe technologie kunnen stimuleren. Vervolgens wordt nagegaan welke 
theoretischh te onderbouwen succesfactoren de effecten zouden kunnen verklaren. 
Dee basis hiervoor wordt gezocht in de processen die zich afspelen bij de totstand-
komingg van praktijkprojecten en ontwikkelingen in de omgeving daarvan. 

Functiee van pilotprojecten 

InIn deze paragraaf wordt beschreven welke functie pilotprojecten kunnen hebben 
inn de verspreiding van een nieuwe technologie. Daartoe wordt gebruik gemaakt 
vann twee benaderingen die elkaar goed aanvullen: de nichebenadering en de adop-
tie-diffusietheorie.. De benaderingen worden elk eerst globaal beschreven. Daarna 
wordtt aangegeven wat de sterke en zwakke kanten ervan zijn voor het empirische 
onderzoekk naar pilotprojecten met zonnecelsystemen. 

Vervolgenss wordt in de daarop volgende paragrafen een analysekader ontwik-
keld.. Daarbij worden drie wenselijke directe effecten van pilotprojecten onder-
scheiden:: leren; sociale aanpassing en toenemend gebruik van de nieuwe technolo-
gie.. Bovendien wordt één wenselijk extern effect onderscheiden: maatschappelijke 
inbedding.. Aan het slot van deze paragraaf worden deze effecten verder uitwerkt 
tott indicatoren die bruikbaar zijn voor het empirische onderzoek. 

PilotprojectenPilotprojecten ab strategische niche 

DeDe nichebenadering 
Onderzoekk op het gebied van de verspreiding van nieuwe technologieën besteedt 
weinigg aandacht aan de specifieke rol van pilotprojecten. Slechts één benadering 
steltt de functie van pilotprojecten in innovatie-diffusieprocessen centraal. Het 
betreftt een recente benadering die onder de noemer strategisch nichemanagement 
wordtt ontwikkeld. Hier wordt de term strategisch nichemanagement gereserveerd 
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voorr sturing van innovatieprocessen met behulp van püotprojecten. Het analyse-
kaderr dat hieraan ten grondslag ligt wordt de nichebenadering genoemd. 

Hett theoretische uitgangspunt van de nichebenadering is dat rond bestaande 
technologieënn die veel worden gebruikt regimes bestaan. Een socio-technologisch 
regimee is het geheel van regels en de institutionalisering van regels, zoals weten-
schappelijkee kennis, engineeringpraktijken productietechnologieën, productken-
merken,, vaardigheden en procedures, gevestigde gebruikersvoorkeuren en infrastruc-
turen.. Auto's bijvoorbeeld zijn nauw verbonden met autowegen, benzinestations, 
oliebedrijven,, garages et cetera (Schot et al. 1994). Geels en Kemp onderscheiden 
zevenn dimensies van een socio-technologisch regime (2000): 
1.. sociaal netwerk (aanbod, productie); 
2.. symbolische betekenis van producten met nieuwe technologie; 
3.. infrastructuur; 
4.. technologie; 
5.. functioneel domein (marktniches, gebruikersvoorkeuren en competenties); 
6.. sectoraal beleid. 

Eenn bestaand socio-technologisch regime kan zich in beperkte mate aanpassen aan 
nieuwee technologieën. Sommige nieuwe technologieën echter vereisen radicale 
veranderingenn in kennis van actoren, voorkeuren van gebruikers en infrastructuur. 
Dezee veranderingen moeten gelijktijdig met verdere ontwikkelingen in de techno-
logiee plaatsvinden. De nichebenadering richt zich op de vraag hoe een dergelijke 
co-evolutie,, oftewel regimeverandering plaatsvindt en in hoeverre dit gestimuleerd 
kann worden. 

Kansenn voor revolutionaire nieuwe technologieën worden geboden door veran-
deringenn in de omgeving van de technologie die daardoor andere eisen aan een 
technologiee stellen (Hoogma et al. 2002, Rotmans et al. 2000, Schot et al. 1994).1 

Omdatt duurzaamheid niet lang geleden werd toegevoegd als eis aan de energie-
voorziening,, zijn bijvoorbeeld energiebesparingtechnieken ontwikkeld en inge-
voerdd (Schot et al. 1994). 

Eenn andere mogelijkheid voor de verspreiding van revolutionaire nieuwe tech-
nologieënn is via niches. Op basis van historisch onderzoek is geconstateerd dat vele 
succesvollee nieuwe technologieën in eerste instantie werden toegepast in kleine, 
geïsoleerdee delen van de markt. Deze beperkte toepassingsgebieden worden 
marktnichess genoemd. (Hoogma et al. 2002, Kemp et al. 2001). De nichebenade-
ringg baseert zich op de constatering dat deze marktniches een belangrijke functie 
haddenn in regimeverandering. In marktniches kregen nieuwe technologieën als het 
waree ruimte om te groeien. Er werden nieuwe ideeën ontwikkeld over de betekenis 
ervann en over gebruikerswensen, de gewenste infrastructuur en ongewenste effec-
ten.. Kenmerkend voor deze niches was dat hoewel de voordelen van de applicatie 
nogg niet bekend waren, actoren hoge verwachtingen hadden over de toekomstige 
voordelen.. In de niche kon de technologie zich verder ontwikkelen en vervolgens 
opnieuww gebruikt worden in dezelfde of andere toepassingsgebieden (Hoogma et al. 
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2002).. Via dit proces van nichevertakking kan een nieuwe technologie zich verder 
verspreidenn en uiteindelijk tot regimeverandering leiden. 

Marktnichess zijn kleine, geïsoleerde domeinen met een specifieke applicatie van 
eenn technologie onder normale marktverhoudingen. Wanneer er voor veelbelo-
vendee technologieën, waarvan wordt verwacht dat ze grote economische of maat-
schappelijkee voordelen hebben, niet spontaan marktniches ontstaan kan een tech-
nologischee niche worden gecreëerd. Een technologische niche is een domein dat 
gedeeltelijkk afgeschermd is van normale marktverhoudingen door subsidie van de 
overheid,, door een R&D-programma of door tijdelijke opheffing van institutionele 
beperkingenn (Kemp et al. 2001, Weber et al. 1999). De bescherming kan worden 
opgehevenn wanneer de technologie voldoende ontwikkeld is om te overleven 
onderr (meeveranderde) marktverhoudingen. 

Gesubsidieerdee pilotprojecten komen in het licht van de nichebenadering aan 
dee orde als technologische niches. Een enkel pilotproject kan een technologische 
nichee zijn, maar het kan ook om een serie pilotprojecten gaan. 

Off  nicheonrwikkeling succesvol is kan volgens de nichebenadering op basis van 
tweee evaluatiecriteria worden bepaald (Hoogma et al. 2002): 
1.. De kwaliteit van leren: eerste orde leren over de diverse aspecten van de inno-

vatiee en tweede orde leren volgens welke actoren hun impliciete veronderstel-
lingenn over de technologie, gebruikersvoorkeuren en wet- en regelgeving in 
debatt met andere actoren ter discussie stellen (Wynne 1995). 

2.. Institutionele aanpassing op drie punten: de ontwikkeling van complementaire 
technologieënn en infrastructuren; het ontstaan van gedeelde, onderbouwde en 
gespecificeerdee verwachtingen; en de vorming van een uitgebreid netwerk van 
aanbieders,, gebruikers en derde partijen ter ondersteuning van het nieuwe 
regime. . 

Hoogmaa en anderen bedoelen met institutionele aanpassing niet de regimeveran-
dering.. Ze spreken van institutionele aanpassing als voorbereiding op de verande-
ringg van de selectieomgeving ten gunste van de nieuwe technologie, met andere 
woordenn als voorbereiding op regimeverandering (Hoogma et al. 2002). Succes 
vann een niche op het niveau van het regime is nog weinig onderzocht, omdat zoals 
dee onderzoekers aangeven, de nichebenadering nog maar weinig aandacht heeft 
kunnenn besteden aan empirisch onderzoek naar de relatie tussen gemeten succes 
vann niches en de invloed op de omgeving (Hoogma et al. 2002). 

Schott en anderen hebben de nichebenadering geïntroduceerd om technologi-
sche,, culturele, economische en institutionele barrières bij de introductie van 
duurzamee transporttechnologieën gelijktijdig te overwinnen en aldus een co-evo-
lutionairr proces in gang te zetten. (Hoogma et al. 2002, Kemp et al. 2001). Strate-
gischh nichemanagement verwijst naar sturing rond het opzetten en afbouwen van 
technologischee niches. Het wordt gepresenteerd als aanvulling op instrumenten als 
investeringssubsidiess en de ondersteuning van Research & Development: 
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'Suchh policies address barriers one by one; they do not seek to exploit synergies be-
causee they fail to see how the factors are interrelated, especially how technical as-
pectss are related with social and institutional ones.' (Hoogma et al. 2002:12,13) 

Hett wordt gezien als een noodzakelijk instrument, omdat het co-evolutionaire 
processenn als uitgangspunt neemt. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden om de 
ontwikkelingg van een nieuw socio-technologisch regime te sturen gerelativeerd. 
Nieuwee regimes ontstaan immers door het gedrag en de strategieën van vele ver-
schillendee actoren. De uitkomst staat van tevoren geenszins vast. Strategisch niche-
managementt start niet met één doel, maar met meerdere deels conflicterende doe-
len.. Bovendien blijkt uit empirisch onderzoek dat experimenten vaker niet dan wel 
eenn voorstadium van een succesvolle introductie vann een nieuwe technologie zijn. 
Dee effecten zijn indirect en pas op langere termijn zichtbaar. Experimenten moe-
tenn volgens de onderzoekers daarom worden gezien als leerprojecten voorafgaand 
aann de verandering van een regime (Hoogma et al. 2002). Succesvolle verandering 
vindtt alleen plaats als processen binnen de niche versterkt worden door verande-
ringenn op het niveau van een regime (Kemp et al. 2001). 

RelevantieRelevantie van de nichebenadering 
Dee invalshoek van de nichebenadering is relevant en goed bruikbaar als analyseka-
derr voor het onderzoek naar de functie van pilotprojecten bij de verspreiding van 
zonnecelsystemen.. Het is de enige die het experimenteren met een nieuwe techno-
logiee centraal stelt in de analyse van innovatie-difrusieprocessen. De nichebenade-
ringg geeft de mogelijkheid om ontwikkelingen op het mesoniveau van een niche op 
consistentee wijze in verband te brengen met ontwikkelingen op macroniveau en 
omm een koppeling te leggen tussen technische problemen enerzijds en sociale pro-
blemenn anderzijds. De evaluatiecriteria van de nichebenadering leren en institutio-
nelee aanpassing zijn geworteld in de theoretische aannamen over regimeverande-
ringg en in empirisch onderzoek naar de effecten van praktijkprojecten. Ze zijn 
daaromm goed geschikt om socio-technische veranderingsprocessen te beschrijven. 
Institutionelee aanpassing zoals omschreven door de nichebenadering, betreft niet 
alleenn institutionele aspecten, maar kan ook gedragsaanpassing omvatten.3 De 
termm sociale aanpassing is daarom beter geschikt dan institutionele aanpassing. 

Dee nichebenadering is vooral relevant voor de introductie van nieuwe technolo-
gieënn middels praktijkprojecten indien een regimeverandering nodig is. Voor een 
grootschaligee toepassing van zonnecelsystemen in de woningbouw lijk t een veran-
deringg van het huidige regime van energieopwekking en -gebruik inderdaad nood-
zakelijkk te zijn. De vele knelpunten wat betreft de technologie, financiële aspecten, 
communicatie,, marketing die volgens deskundigen bestaan duiden hierop (zie 
hoofdstukk 1). Om vast te stellen of er sprake is van een regimeverandering hebben 
Kempp en anderen een set criteria opgesteld (Kemp in Hoogma et al. 2002). Op 
basiss van deze criteria is vast te stellen dat een grootschalige toepassing van zonne-
celsystemenn een verandering van het bestaande regime vergt. (Zie tabel 2.1). 
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Tabell  2 . 1 . Noodzaak van regimeverandering voor FY 

criteriacriteria toepassing op PV in gebouwde omgeving 

Vervangingg van bestaand regime duurt Er zal pas rond 2020 een zelfstandige markt voor pv in de woning-
lang,, veetal 50 jaar bouw bestaan (Turkenburg et al. 2000) 

Grotee samenhang tussen technolo- Met PV in de woningbouw wordt een decentrale vorm van energie-
gischee ontwikkeling en de sociale opwekking geïntroduceerd die grote veranderingen in de relatie tussen 
omgevingg en het management energiebedrijf en eindgebruiker vergt 

Verbondenheidd met verwante techno- PV in de woningbouw is niet alleen een energietechnologie, maar ook 
logieënn een bouwmateriaal 

Divergerendee verwachtingen zijn van Verwachtingen waren zeer hoog (zie hoofdstuk 1); ideeën over appli-
grotee invloed caties wisselen tussen actoren, tussen landen en in de tijd 

Weinigg of geen economisch voordeel PV in de woningbouw heeft nog geen economische waarde, deelname 
inn beginfase aan projecten is gebaseerd op toekomstbeelden en/of andere overwe-

gingenn (zie hoofdstuk 4 tot en met 8) 

Ookk wat betreft het stadium van ontwikkeling en verspreiding van PV kan de niche-
benaderingg van toepassing worden geacht op zonnecelsystemen in de woning-
bouw.. Zonnecelsystemen in de woningbouw vormen sinds 1989 een technologi-
schee niche. Toen werd het allereerste pilotproject in Castricum gerealiseerd dat een 
woningg met een autonoom zonnecelsysteem betrof. Inmiddels zijn ruim 150 pilot-
projectenn gerealiseerd, grotendeels met subsidie. 

Dee nichebenadering kan echter niet zonder meer worden toegepast voor het 
onderzoekk naar pilotprojecten met zonnecelsystemen in de woningbouw. Het cen-
tralee probleem is dat een enkel pilotproject niet goed onderscheiden kan worden 
vann een technologische niche die meerdere pilotprojecten kan omvatten. Met 
namee bij sociale aanpassing is niet duidelijk of effecten binnen een experiment of 
verderee ontwikkelingen naar aanleiding van een experiment worden bedoeld. Het 
success van een enkel project kan als gevolg daarvan niet goed worden onderschei-
denn van het succes van ontwikkelingen in de omgeving van een project. Ook is er 
weinigg aandacht voor de wijze waarop een pilotproject tot stand komt, met name 
voorr de onderhandelingen tussen participanten. Hoewel de onderzoekers van de 
nichebenaderingg aangeven dat processen van belang zijn, ligt de nadruk in de 
genoemdee evaluatiecriteria op de effecten van niches. Om het succes van pilotpro-
jectenn goed te kunnen verklaren is het om bovenstaande redenen zinvol de niche-
benaderingg op enkele punten aan te passen: 
1.. Het is belangrijk om een enkel pilotproject te onderscheiden van de technolo-

gischee niche waartoe alle pilotprojecten met eenzelfde applicatie behoren en de 
beschermingg van de niche in de vorm van het leerprogramma, R&D-program-
ma'ss et cetera. Theoretisch dient een onderscheid te worden gemaakt tussen 
success binnen een pilotproject en in de omgeving van het project. Hiervoor 
zullenn respectievelijk de termen directe effecten en maatschappelijke inbed-
dingg worden gehanteerd-
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2.. Een goede analyse van de ontwikkelingen rond pilotprojecten vergt aandacht 
voorr processen die kunnen leiden tot succes van een pilotproject. Succesfacto-
renn moeten daarom onderscheiden worden van de effecten van een pilotpro-
ject.. Voor de evaluatie van de wenselijke effecten van een pilotproject is de 
nichebenaderingg toepasbaar, maar om succesfactoren te formuleren zijn 
anderee theoretische benaderingen nodig. 

3.. De nichebenadering spreekt van niches, indien er sprake is van een beperkt 
applicatiedomeinn eventueel beschermd door bijvoorbeeld overheidssubsidie. 
Dee actoren in de niche verwachten voordelen van de specifieke toepassing 
(Hoogmaa et al. 2002). Deze beschrijving is niet geheel juist voor zonnecelsyste-
menn in de woningbouw, omdat zij geenszins een niche van een hele specifieke 
applicatiee van zonnecellen voor een beperkte doelgroep zijn.4 Integendeel, het 
zijnn de eerste projecten in een marktsegment dat kansrijk wordt geacht en dat 
bovendienn vanuit milieu-oogpunt het meest aantrekkelijk lijkt . In die zin is er 
duss geen sprake van een geïsoleerd domein. De technologische niche van zon-
necelsystemenn in de woningbouw kenmerkte zich door de kleine schaal. De 
ondersteuningg door projectsubsidie is vergelijkbaar met wat in de nichebena-
deringg bescherming wordt genoemd. 

Eenn ander nadeel van de nichebenadering betreft het bewust uitsluiten van toene-
mendd gebruik (adoptie) van de innovatie als succes van een experiment. 

'Userr involvement is not a question of getting representative users (...) or getting 
specificc groups such as pioneers, laggards et cetera. Diffusion (...) involves "transla-
tion",, not simple and mechanistic spreading of a specific artefact to a group with 
specificc preferences and other characteristics.' (Hoogma et al. 2002:160) 

Dee genoemde argumenten tegen het gebruik van adoptie als evaluatiecriterium 
zijnn normatief. Het gaat er volgens de onderzoekers van de nichebenadering om 
datt de ontwikkeling van een nieuwe technologie aansluit bij de wensen en ideeën 
vann gebruikers. Dat kan alleen als gebruikers een actieve rol spelen in het netwerk 
rondd een nieuwe technologie.5 Ook volgens de benadering Constructive Techno-
logyy Assessment dat nauw gelieerd is aan de nichebenadering moeten gebruikers 
directt invloed hebben op besluitvormingsprocessen om co-evolutie mogelijk te 
makenn (Schot et al. 2001). Deze benadering gaat ervan uit dat beter geleerd kan 
wordenn naarmate de gebruikers actiever participeren in de ontwikkelingen. Hier 
kunnenn de volgende argumenten tegenover gesteld worden: 
1.. Het is wenselijk om eindgebruikers die geen invloed hebben op de projecten, 

maarr er wel de gevolgen van ondervinden in het empirische onderzoek te kun-
nenn betrekken. Deze 'betroffenen' gebruiken in feite een 'gegeven' product. 
Toenemendd gebruik door betroffenen kan dus ook als een positief effect van 
eenn pilotproject worden beschouwd. Potentiële eindgebruikers kunnen er 
immerss ook vanaf zien. 

2.. Het is de vraag of directe betrokkenheid van gebruikers behalve wenselijk 
inderdaadd noodzakelijk is voor tweede orde leren. Er bestaan immers diverse 
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representatiemethodenn om een beeld te vormen van potentiële gebruikers, 
zoalss marktonderzoek, consumententesten, feedback op basis van ervaring, de 
inbrengg van experts of door vergelijking met vergelijkbare producten (Akrich 
1995).. Ontwerpprocessen kunnen volgens Akrich versterkt worden door meer-
deredere methoden die elk een specifiek aspect belichten, aan elkaar te verbinden. 
Hett is volgens haar niet productief om nieuwe methoden te ontwikkelen, wel 
omm continu te expliciteren op welke wijze beelden van gebruikers zijn gecon-
strueerd.. Directe betrokkenheid van gebruikers op de besluitvorming in een 
pilotprojectt is dus wenselijk, maar niet noodzakelijk indien gebruik gemaakt 
wordtt van representatiemethoden om een beeld te vormen van potentiële 
gebruikers.. Ondanks de kleine schaal van een pilotproject zijn de processen die 
vann belang worden geacht voor grootschalige verspreiding wellicht ook van 
belangg voor adoptie door eindgebruikers in een pilotproject. 

3.. Toenemend gebruik is een interessante indicator van het succes van een pilot-
project,, omdat het gerelateerd is aan het gedrag van actoren dat direct leidt tot 
realisatiee van een nieuwe technologie (aanbieden en gebruiken). De niche-
benaderingg daarentegen legt met de evaluatiecriteria 'leren' en 'sociale aan-
passing'' wellicht te veel nadruk op verandering. Toenemend gebruik is een 
neutralee indicator van succes, waar leren en sociale aanpassing al dan niet aan 
voorafgaan.. Toenemend gebruik kan daarom als een wenselijk effect bij alle 
participantenn en betroffenen in een pilotprojecten worden gezien. 

Err is weinig empirisch onderzoek gedaan naar de functie van pilotprojecten in de 
verspreidingg van een nieuwe technologie. De nichebenadering is een goed start-
puntt voor het ontwikkelen van een analysekader daarvoor. De functie van een 
pilotprojectt in de verspreiding van een nieuwe technologie is volgens deze benade-
ringg een strategische niche die wenselijke regimeverandering kan bevorderen. De 
tweee evaluatiecriteria 'leren' en 'sociale aanpassing' uit de nichebenadering zijn 
bruikbaarr voor de beoordeling van het succes van pilotprojecten. Daarvoor is ver-
eistt dat ze geherformuleerd worden in termen van effecten en dat de niveaus van 
eenn pilotproject, de niche en het regime strikt worden gescheiden. Voor het analy-
serenn van de processen bij de realisatie van een pilotproject biedt de nichebenade-
ringg onvoldoende houvast. 

Toenemendd gebruik heeft ten onrechte geen plaats in de nichebenadering. 
Verondersteldd mag worden dat ook in de beginfase van de verspreiding van een 
nieuwee technologie toenemend gebruik plaatsvindt. Dit geldt uiteraard alleen 
indienn een nieuwe technologie 'verkrijgbaar' is, bijvoorbeeld in latere experimen-
ten.. Hoe toenemend gebruik toegevoegd kan worden aan een analysekader van de 
functiee van pilotprojecten in de verspreiding van een nieuwe technologie wordt in 
hethet hiernavolgende behandeld. 
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PilotprojectenPilotprojecten als sociaal model 

AdoptieAdoptie in sociale netwerken 
Dee meest aangehaalde auteur over toenemend gebruik of adoptie van innovaties is 
Rogers.. Adoptieis volgens zijn definitie de beslissing om volledig gebruik te maken 
vann een innovatie als de beste gedragsmogelijkheid (Rogers 1983:172). Een innova-
tiee is een idee, praktijk of object dat als nieuw wordt beschouwd (Rogers 
I983:xviii).. Voor Rogers bestaat het innovatiebesluitvormingsproces uit de diffusie 
vann de innovatie. Het ontstaan van een innovatie valt grotendeels buiten de scope 
vann Rogers werk. De bijbehorende S-vormige curve van de trage start, de versnel-
lingg en vervolgens de vertraging van de adoptie is welbekend. Het gaat er in de 
adoptie-diffusietheoriee om de relatieve snelheid te verklaren waarmee een innova-
tiee wordt geadopteerd door leden van een sociaal systeem. 

Inn deze benadering staat het besluitvormingsproces van een individu rond een 
innovatiee (technologie of idee) centraal. Hierin worden vijf stadia onderscheiden 
(Rogerss 1995). In het kennisstadium raakt een individu op de hoogte van het 
bestaann van een nieuwe technologie en ontwikkelt een idee over de functie ervan; 
alss een mogelijke nieuwe oplossing voor een probleem of een behoefte. In de over-
tuigingsfasee ontwikkelt of verandert een individu een positieve of negatieve hou-
dingg over de innovatie. In het besluitvormingsstadium wordt het besluit genomen 
omm een innovatie te adopteren of af te wijzen. In de implementatiefase wordt een 
innovatiee in gebruik genomen en aangepast aan de specifieke situatie. Organisato-
rischee structuren worden aangepast aan de innovatie. Bij de adoptie en met name 
dee implementatie kan tevens 're-invention' plaatsvinden: aanpassing van het soort 
gebruikk of van de organisatie. Na adoptie of afwijzing blijf t de mening van indivi-
duenn zich ontwikkelen op basis van eigen ervaring en extra verkregen informatie 
(dee bevestigingsfase). 

Proef-- en demonstratieprojecten spelen een rol in het besluitvormingsstadium. 
Anderss dan in de benadering vann strategische nichemanagement zijn deze projec-
tenn niet bedoeld als instrument voorafgaand aan een bredere marktintroductie, 
maarr als instrument om het adoptieproces te versnellen. Bij hoge risico's is het 
belangrijkk voor potentiële gebruikers om een innovatie te kunnen uitproberen. Dit 
kann vervangen worden door 'trial by others' (Rogers 1995). Strategieën om te 
demonstrerenn zijn volgens Rogers vooral effectief wanneer bij het demonstratiepro-
jectt opinieleiders zijn betrokken, dat wil zeggen mensen die een voortrekkersrol 
hebbenn in het beïnvloeden van de mening van anderen over een innovatie. Opinie-
leiderss kunnen als zij baat blijken te hebben bij de adoptie van een nieuwe techno-
logiee anderen als sociaal model aanzetten tot adoptie van een nieuwe technologie. 

Innovatiess verspreiden zich door communicatie in sociale netwerken. Com-
municatiee is nodig om de onbekendheid met de innovatie en de onzekerheid over 
bijvoorbeeldd de consequenties van gebruik te reduceren. Communicatie is een 
veelzijdigg proces waarin deelnemers informatie creëren en delen om tot 'gemeen-
schappelijkk begrip' te komen (Rogers 1995). Het gaat daarbij niet zozeer om objec-
tievee informatie alswel omm percepties. 
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Communicatiee vindt plaats via twee soorten kanalen: massamediale en interper-
soonlijke.. Massamedia zijn vooral effectief in het begin van het diffusieproces en in 
hett kennisstadium. Ze zouden in feite vooraf moeten gaan aan de interpersoonlijke 
kanalenn die veel effectiever zijn in de overtuigingsfase. Dan hebben individuen 
namelijkk informatie nodig over de mogelijke consequenties van de innovatie en de 
voor-- en nadelen voor zijn of haar eigen situatie. Dit soort informatie verkrijgt men 
hett liefst via het eigen persoonlijke netwerk, vooral bij complexe technologieën. 
Rogerss relativeert hiermee de rol van massamedia. Ze beïnvloeden potentiële 
gebruikerss alleen indirect via opinieleiders. 

Kenmerkenn van het sociale netwerk, de gebruikte communicatiekanalen en 
promotieactiviteitenn zijn naast kenmerken van de innovatie bepalend voor de mate 
vann adoptie. Wat betreft de kenmerken van de innovatie blijken vooral de relatieve 
voor-- en nadelen ten opzichte van bestaande producten de mate van adoptie te 
kunnenn voorspellen (Rogers 1983). 

RelevantieRelevantie van de adoptie-difjusiebenadering 
Dee adoptie-diffiisietheorie werpt licht op een derde mogelijk effect van pilotpro-
jectenn naast leren en institutionele aanpassing, namelijk toenemend gebruik van 
eenn nieuwe technologie. Het biedt een kader om empirisch onderzoek te doen naar 
actorenn die niet bij de totstandkoming van pilotprojecten zijn betrokken. Het gaat 
hierbijj  met name om gebruikers die geen invloed hebben op de projecten, maar er 
well  de gevolgen van ondervinden. Voor deze gebruikers is de wijze waarop de 
nieuwee technologie is toegepast in een pilotproject een 'gegeven'. Dit sluit aan bij 
dee gedachte van de adoptie-diffusiebenadering dat een product uitontwikkeld is en 
niett meer kan veranderen. Door de theorie van Rogers met name te gebruiken voor 
dee analyse van houding en gedrag van (potentiële) particuliere eindgebruikers wordt 
rekeningg gehouden met de sterke kanten ervan; het model is vooral georiënteerd 
opp de vraagzijde en vooral van toepassing op particulieren (Brezet 1994). Verder 
zijnn de ideeën over communicatie bruikbaar voor het onderzoek naar het proces 
vann kennisoverdracht bij de totstandkoming van de pilotprojecten. 

Maarr ook professionele actoren die deelnemen aan de realisatie van een pilot-
projectt hebben daartoe een beslissing moeten nemen. Ook dit kan worden gezien 
alss een positief effect van een pilotproject dat niet onder leren of sociale aanpassing 
valt.. Het sluit beter aan bij het begrip toenemend gebruik. De in het algemeen 
gehanteerdee kwantitatieve indicatoren van adoptie zijn niet geschikt om te bepalen 
off  pilotprojecten op het punt van toenemend gebruik succesvol zijn. De omvang 
vann het toenemend gebruik is daarvoor te gering. In plaats daarvan zullen meer 
kwalitatievee indicatoren ontwikkeld moeten worden. 

Dee adoptie-diffusiebenadering van Rogers is vooral geschikt als aanvulling op 
dee nichebenadering. Pilotprojecten komen in deze benadering namelijk nauwe-
lijk ss aan bod, laat staan de processen die plaatsvinden bij de totstandkoming. Ook 
iss in de adoptie-diffusiebenadering geen aandacht voor institutionele verande-
ringenn naar aanleiding van de reactie van gebruikers op de technologie. Bij adoptie 
inn innovatie-diffusieprocessen gaat het daarentegen om de beslissing om een 
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nieuwee technologie te gebruiken. Rogers zelf meent dat zijn model pas geldig is als 
eenn nieuwe technologie uitontwikkeld is. Maar in gerealiseerde pilotprojecten 
wordtt een innovatie (voor het eerst) gebruikt. Bovendien kunnen zij aanleiding 
zijnn voor herhaald gebruik (Verheul & Vergragt 1994). Hier wordt daarom gesteld 
datt de adoptietheorie wel relevant is voor het stadium waarin pilotprojecten wor-
denn gerealiseerd. 

Geconcludeerdd kan worden dat de adoptie-diffusiebenadering een goede aanvul-
lingg biedt op de nichebenadering. De functie van pilotprojecten in de verspreiding 
vann een nieuwe technologie is volgens deze benadering adoptie van de technologie, 
oftewell  de beslissing om er gebruik van te maken als beste gedragsmogelijkheid. 
Adoptiee wordt hier breder opgevat dan volgens de adoptie-diffusietheorie. Het 
wordtt toegepast op beslissingen van alle actoren om medewerking te verlenen aan 
eenn pilotproject met een nieuwe technologie. Omdat dit afwijkt van de adoptie-
theorie,, is ervoor gekozen toenemend gebruik als centraal begrip te hanteren. Toe-
nemendd gebruik kan dus worden gezien als een positief effect van een pilotproject 
zowell  bij particulieren als bij professionele actoren. 

PilotprojectenPilotprojecten als kiem van maatschappelijke verandering 

Eenn pilotproject is een strategische niche waarmee kansen op regimeverandering 
vergroott kunnen worden. Zo kan de functie van een pilotproject in de verspreiding 
vann een nieuwe technologie in algemene termen worden omschreven. De over-
eenkomstt tussen de twee theoretische invalshoeken die hierboven zijn gepresen-
teerdd bestaat uit het benadrukken van het belang van de uitbreiding van het sociale 
netwerkk ten behoeve van de verspreiding van een nieuwe technologie. Bezien van-
uitt de perspectieven van de nichebenadering en de adoptie-difïusietheorie bevin-
denn pilotprojecten zich op het snijvlak van drie soorten netwerken: 
1.. het ontwikkelingsnetwerk; 
2.. het beleidsnetwerk; 
3.. het adoptienetwerk. 

Hett beleids-, adoptie- en ontwikkelingsnetwerk zijn potentiële netwerken. Deze 
netwerkenn bestaan zelf uit verschillende segmenten. Het ontwikkelingsnetwerk 
bijvoorbeeldd bestaat uit degenen die zich met de ontwikkeling van de technologie 
bezigg houden, naast de productontwikkelaars en producenten. Het beleidsnetwerk 
bestaatt uit actoren die bedoeld of onbedoeld met (bestaande of afwezige) beleids-
maatregelenn de verspreiding van PV beïnvloeden. Het beleidsnetwerk beperkt zich 
mett deze definitie tot nationale en lokale beleidmakers, beleidsuitvoerders en 
semi-overheidsinstellingen.77 Het adoptienetwerk bestaat uit verschillende soorten 
gebruikers,, die onderverdeeld kunnen worden op basis van hun positie of snelheid 
vann adoptie. 
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Figuurr  2.1. Een pilotproject als kiem van maatschappelijke verandering 

Zoalss uit figuur 2.1 blijkt kunnen pilotprojecten in theorie de optimale situatie bie-
denn voor een directe interactie tussen de verschillende netwerken, indien bij de 
pilotprojectenn actoren uit de verschillende netwerken betrokken zijn. De basis van 
eenn innovatie-diffusienetwerk rond zonnecelsystemen bevindt zich binnen de eer-
stee gerealiseerde pilotprojecten. Een pilotproject is dan het centrum met een olie-
vlekwerkingg naar het innovatie-diffusienetwerk dat zich langzamerhand uitbreidt. 

Eenn pilotproject kan de kiem van maatschappelijke verandering zijn. Pilotpro-
jectenn kunnen worden beschouwd als een tijdelijk netwerk van partijen die zelf een 
roll  (kunnen gaan) spelen in de verdere verspreiding van een innovatie of hiervoor 
'model'' kunnen staan. Tijdens de totstandkoming van een project raken partijen 
betrokkenn of treden zij uit het netwerk. Deelname aan een project biedt partijen de 
mogelijkheidd om inzicht te krijgen in redenen voor andere partijen om initiatief te 
nemenn of medewerking te verlenen aan een project. De meeste projecten kunnen 
niett gerealiseerd worden indien partijen niet tot overeenstemming komen. Een 
projectt biedt dus tevens de mogelijkheid voor actoren die relevant zijn voor de 
introductiee van een nieuwe technologie om nader tot elkaar te komen en gezamen-
lij kk tot nieuwe ideeën en oplossingen te komen. Participerende partijen die tevre-
denn zijn over hun project gaan wellicht over tot het realiseren van nieuwe projecten 
off  veranderingen in de organisatie doorvoeren die bevorderlijk zijn voor nieuwe 
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projecten.. Ten slotte kunnen pilotprojecten niet-participerende partijen aanzetten 
tott het realiseren van nieuwe projecten of op een andere wijze de kans op verdere 
verspreidingg van de nieuwe technologie stimuleren. Gezien al deze mogelijke posi-
tievee effecten van pilotprojecten is het opmerkelijk dat er nog steeds weinig aan-
dachtt bestaat voor het ontstaan en de interne organisatie van experimenten, zoals 
inn 1994 al werd geconstateerd (Verheul & Vergragt 1994). 

Wenselijk ee effecte n van pilotprojecte n 

Err zijn drie soorten wenselijke effecten van pilotprojecten geïdentificeerd waar-
doorr een nieuwe technologie de kans heeft om zich verder te verspreiden: 
1.. leren; 
2.. sociale aanpassing; 
3.. toenemend gebruik. 
Hieronderr zullen deze effecten na een korte inventarisatie van relevante theoreti-
schee noties worden uitgewerkt tot indicatoren ten behoeve van het empirische 
onderzoek.. Allereerst gaat het om de directe effecten van een pilotproject op de 
actorenn die participeren in de realisatie ervan of er de gevolgen van ondervinden. 
Vervolgenss gaat het om de invloed van een pilotproject op externe ontwikke-
lingen. . 

Leren Leren 

Hett eerste en belangrijkste directe effect op basis waarvan het succes van een pilot-
projectt kan worden afgelezen is leren. Dit effect is ontleend aan de nichebenade-
ring. . 

Overr leren wordt veel geschreven. Er wordt wel beweerd dat het begrip is over-
getheoretiseerdd (Eberg et al. 1994). Om toch indicatoren te kunnen formuleren 
wordtt daarom eerst gepoogd om de talrijke vormen van leren te categoriseren. 

Theoretischh gezien is het belangrijkste onderscheid dat tussen individueel en 
interactieff  leren. Een eerste vorm van individueel leren is leren door ervaring oftewel 
'triall  and error learning'. Deze vorm van leren volstaat voor het oplossen van een-
voudigee problemen (Senge 1990). Men kan ook leren via een ander. Rogers spreekt 
vann 'social learning' en van 'trial-by-others'. Sociaal leren bestaat uit het observeren 
vann de essentiële elementen uit het gedragspatroon van een ander (sociaal model) 
omm vervolgens zelf vergelijkbaar gedrag te ontwikkelen (Rogers 1983). Men neemt 
gedragg van een ander met name over als het sociale model beloond wordt voor het 
gedrag.. Trial-by-others kan de onzekerheid over de consequenties van gebruik 
reducerenn en dus een alternatief zijn voor zelf uitproberen. Ten slotte is ook Rogers 
beschrijvingg van het besluitvormingsproces waarin door informatie houding en 
gedragg ten aanzien van een innovatie veranderen op te vatten als een vorm van 
lerenn (Rogers 1995). De individuele vormen van leren die Rogers onderscheidt zijn 
samenn te vatten onder de term leren door kennisoverdracht. Een specifieke vorm 
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daarvann is de terugkoppeling van informatie van de doelgroep naar degenen die 
kenniss overdragen. Dat wordt hier leren door monitoringgenoemd. Deze vorm van 
lerenn treedt op indien actoren die participeren in de besluitvorming middels 
diversee representatietechnologieën pogen om perspectieven van niet-participanten 
bijj  de besluitvorming te betrekken (Akrich 1995). 

Individuelee vormen van leren zijn niet geschikt voor complexe problemen. 
Complexee problemen laten zich niet oplossen door één persoon. Bovendien be-
staatt er niet één geëigende oplossing voor. Bij complexe problemen is leren door 
ervaringg bijvoorbeeld niet voldoende, omdat vele gevolgen van genomen besluiten 
niett direct ervaren worden (Senge 1990). Voor het benaderen van complexe pro-
blemenn is wat Senge noemt 'ontwikkelend leren' nodig. Op basis van een open dia-
loogg kunnen betrokken actoren een gedeelde toekomstvisie ontwikkelen waar zij 
achterr staan en die hen inspireert tot actie. Ontwikkelend leren is vergelijkbaar met 
watt Wynne collectief waarde-leren noemt en wat Hoogma en anderen 2C orde leren 
noemenn (Wynne 1995, Hoogma et al. 2002). De belangrijkste overeenkomst tus-
senn deze vormen van leren is dat volgens de auteurs directe interactie noodzakelijk 
iss om de ontwikkelingvan nieuwe, betere (want gedeelde) toekomstvisies mogelijk 
tee maken (Hoogma et al. 2002, Senge 1990). Deze vorm van leren wordt daarom 
interactiefinteractief leren genoemd. 

Eenn belangrijk verschil tussen interactief leren en leren door kennisoverdracht 
betreftt het belang van succes. Volgens de nichebenadering is het mislukken van 
pilotprojectenn evenals het slagen ervan zeer nuttig. Leren over de niche is immers 
hett voornaamste doel. Het is dan ook goed om te kunnen constateren dat een rich-
tingg die ingeslagen is met de ontwikkeling van een niche geen goede is. (Hoogma et 
al.. 2002). Het mislukken van een pilotproject kan aangeduid worden als negatief 
leren.leren. In de optiek van Rogers is positief leren juist essentieel. Het sociale model 
moett beloond worden voor zijn of haar gedrag, opdat een positief voorbeeld opge-
volgdd zal worden door andere gebruikers. Het is dus de vraag of positief en negatief 
lerenn gelijkwaardig zijn en of de dynamiek vergelijkbaar is. Analoog aan Rogers 
wordtt in elk geval verondersteld dat het voor de betroffenen het beste is om positief 
tee leren. Of positief leren ook voor actoren die deelnemen aan de onderhande-
lingenn beter is dan negatief leren, is de vraag. 

Binnenn pilotprojecten kunnen alle genoemde vormen van leren optreden. Daarom 
wordenn de volgende indicatoren onderscheiden als beoogde leereffecten van pilot-
projecten: : 
1.. Leren door ervaring. De actoren die participeren in een pilotproject kunnen op 

kleinee schaal ervaring opdoen waardoor ze kunnen leren over de diverse aspec-
tenn van een innovatie. Het is van belang dat er niet alleen over technische, maar 
ookk over sociale aspecten wordt geleerd (Hoogma et al. 2002). 

2.. Interactief leren. In pilotprojecten bestaat ruimte voor interactief leren voor de 
partijenn die bij de totstandkoming betrokken zijn. Interactief leren leidt tot 
gedeeldee verwachtingen over de toekomst van de nieuwe technologie (Hoogma 
ett al. 2002) en een vereniging van korte termijn perspectieven door uitgangs-
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puntenn ter discussie te stellen en te veranderen (Grin & Van de Graaf 1996). Of 
interactieff  is geleerd zal worden bepaald door concreet na te gaan of de leer-
ervaringenn die participanten zelf noemen onderling overeenkomen. Dit gebeurt 
zowell  ten aanzien van hun algemene toekomstbeeld van de nieuwe technologie 
inn de betreffende niche als hun concrete leerervaringen op diverse terreinen. 

3.. Positief en negatief leren. Zowel negatieve als positieve leerervaringen zijn, 
waardevoll  als effect van een pilotproject. Er kan worden nagegaan of partici-
pantenn menen dat de keuzes die zij hebben gemaakt in een pilotproject al dan 
niett voor herhaling vatbaar zijn. Op die manier kan worden beoordeeld of ze 
positieff  of negatief hebben geleerd en wellicht of positief leren beter is dan 
negatieff  leren. 

4.. Leren door monitoring. Participanten kunnen pogingen doen om rekening te 
houdenn met perspectieven van niet-participerende partijen en ze te integreren 
inn hun eigen visie op een nieuwe technologie. Monitoring met behulp van 
representatietechnologieenn kan participerende actoren een beeld geven van 
dezee perspectieven. 

5.. Leren door kennisoverdracht. Particuliere eindgebruikers die niet bij de 
realisatiee van een pilotproject zijn betrokken leren een nieuwe technologie ken-
nenn door kennisoverdracht. Op basis van deze kennis ontwikkelen ze volgens 
dee adoptietheorie een positieve of negatieve houding. 

6.6. Positief leren. Eindgebruikers leren in ieder geval in de gebruiksfase door erva-
ringg met een nieuwe technologie. Deze leerervaringen zijn vooral wenselijk als 
zee positief zijn. 

Tabell  2.2. Beoogde effecten van pilotprojecten: leren 

effecteneffecten indicatoren 

lerenn leren door ervaring 
interactieff leren 
positieff en negatief leren 
lerenn door monitoring 
lerenn door kennisoverdracht 
positieff leren 

institutionelee aanpassing 

toenemendd gebruik 

SocialeSociale aanpassing 

Hett tweede wenselijke directe effect waarmee het succes van een pilotproject kan 
wordenn beoordeeld is volgens de nichebenadering sociale aanpassing. Hoewel 
socialee aanpassing zich vooral richt op de uitbreiding van een technologische 
nichee in termen van netwerk en infrastructuur is het ook interessant om na te gaan 
off  het een direct effect van een pilotproject kan zijn. 

Volgenss de nichebenadering is convergentie in het innovatie-diffusienetwerk 
éénn van de indicatoren van sociale aanpassing. In het netwerk dienen de verwach-
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tingenn van actoren gedeeld, onderbouwd en gespecificeerd te zijn (Hoogma et al. 
2002).. Dit is wat Callon omschrijft als een convergent netwerk: een netwerk 
waarinn consensus bestaat over de actoren die dienen te participeren in de onder-
handelingenn en over de onderwerpen van onderhandeling (alle technische en soci-
alee elementen waarop een technisch artefact invloed heeft, zoals de identiteit van 
gebruikers,, de wijze van produceren, goede marketing, taken van leveranciers et 
ceteraa (Callon 1995). Met andere woorden: er moet overeenstemming zijn over het 
benodigdee socio-technologische netwerk. Een dergelijke overeenstemming bete-
kentt overigens niet dat alle perspectieven gelijk zijn.9 De actoren komen ieder op 
basiss van hun eigen redenen, normen en waarden tot overeenstemming en aldus 
tott besluitvorming. Deze indicator komt overeen met wat eerder interactief leren is 
genoemdd en kan daarom niet als aparte variabele worden onderscheiden. Ook een 
tweedee indicator van de nichebenadering is niet goed bruikbaar. De vorming van 
eenn uitgebreid netwerk kan beter als een succesfactor dan als een effect worden 
beschouwd.. De derde indicator is de ontwikkeling van complementaire technie-
kenn en infrastructuur. Deze sluit het beste aan bij de veronderstelling dat er institu-
tionelee veranderingen nodig zijn voor regimeverandering, maar is te beperkt. Ook 
veranderingenn in gebruikspatronen, dienstverlening en wet- en regelgeving kun-
nenn als sociale aanpassing worden gezien als daarmee de kans op verspreiding van 
eenn nieuwe technologie positief wordt beïnvloed. Hier zal worden nagegaan of bij 
actorenn die zijn betrokken bij een pilotproject veranderingen in structuur, cultuur 
enn gedrag plaatsvinden, die de kans op verspreiding van een nieuwe technologie 
beïnvloeden.. Toenemend gebruik valt hier niet onder. 

Dee volgende indicator wordt gehanteerd om te beoordelen of door een pilotproject 
socialee aanpassing heeft plaatsgevonden: 
1.. Individuele structurele verandering. Deze indicator baseert zich op de ge-

dachtee dat relevante veranderingen kunnen optreden ongeacht of er sprake is 
vann gedeelde verwachtingen. Bij deze individuele vorm van structurele veran-
deringg gaat het erom of er structurele veranderingen hebben plaatsgevonden 
bijj  betrokken actoren naar aanleiding van een pilotproject, zoals productont-
wikkelaarss die de benodigde complementaire technologieën ontwikkelen, of 
dee nationale overheid die belemmerende regelgeving aanpast. 

Tabell  2.3. Beoogde effecten van pilotprojecten: sociale aanpassing 

effecten effecten 

leren n 

socialee aanpassing 

toenemendd gebruik 

maatschappelijkee inbedding 

indicatoren indicatoren 

individuelee structurele verandering 
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ToenemendToenemend gebruik 

Hett derde directe effect op basis waarvan succes van een pilotproject kan worden 
afgelezen,, is toenemend gebruik van een nieuwe technologie, ontleend aan de 
adoptie-difïusietheoriee van Rogers. 

Hett begrip adoptie is niet zonder meer bruikbaar voor de effecten van pilotpro-
jecten.. Het model is ontwikkeld om de relatieve snelheid te verklaren waarmee een 
nieuwee technologie wordt geadopteerd (Rogers 1995). Zoals Rogers zelf aangeeft is 
dezee variabele niet bruikbaar voor innovaties waarvan het technische ontwikke-
lingsprocess nog niet is afgerond. Rogers model wordt echter juist veel gebruikt 
voorr het begrijpen van processen in het begin van de verspreiding van een nieuwe 
technologie,, bijvoorbeeld wanneer stagnatie van duurzame innovaties optreedt 
(ziee bijvoorbeeld Brezet 1994). 

Kenmerkendd voor gerealiseerde pilotprojecten is dat een nieuwe technologie 
wordtt gebruikt door meerdere actoren. Zonnecelsystemen in de woningbouw 
wordenn gebruikt door onder meer energiebedrijven, architecten, projectontwikke-
laarss en bewoners. Dit toenemende gebruik binnen pilotprojecten vindt plaats 
binnenn het bestaande socio-technologische regime. Voor toenemend gebruik in 
hett begin van de introductie van een nieuwe technologie zijn sociale aanpassingen 
duss niet per se noodzakelijk. Het spiegelbeeld van toenemend gebruik is een toene-
mendd aanbod. Zonder aanbod kan een nieuwe technologie niet gebruikt worden. 
Dee definitie van toenemend gebruik zal daarom worden uitgebreid naar alle activi-
teitenn waardoor gebruik en aanbod van een nieuwe technologie direct toenemen 
zonderr dat daar sociale aanpassingen voor nodig zijn. 

Hett toenemende gebruik kan onder meer in termen van aantallen gebruikers 
wordenn gemeten."5 Voor zonnecelsystemen in de woningbouw kan hiervoor de 
toenamee in het aantal woningen met een zonnecelsysteem worden gebruikt. In het 
beginn van de introductie van een nieuwe technologie, wanneer de technologie nog 
maarr weinig in praktijk wordt toegepast zijn meer kwalitatieve meetlatten zin-
voller.. Als aanknopingspunt daarvoor kunnen actoren die al eerder met de tech-
nologiee te maken hebben gehad worden onderscheiden van actoren die dat niet 
hebben. . 

Dee volgende indicatoren worden gehanteerd voor toenemend gebruik: 
1.. Coöperatie van nieuwe actoren. De realisatie van elk pilotproject betekent een 

toenamee van het gebruik van de nieuwe technologie. Dit is echter geen indica-
torr waarmee diverse gerealiseerde projecten met elkaar kunnen worden verge-
leken.. Daarom zal de betrokkenheid van 'nieuwe actoren' als een indicator 
voorr toenemend gebruik worden gebruikt. Indien actoren die voorheen nog niet 
eerderr met de nieuwe technologie te maken hadden, overtuigd kunnen worden 
omm deel te nemen aan een pilotproject, kan dit immers als een succes worden 
beschouwd. . 
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2.2. Herhaald gebruik van bij pilotprojecten betrokken actoren. Een pilotproject 
kann actoren die daaraan hebben meegewerkt, motiveren om nieuwe projecten 
tee realiseren waarin de nieuwe technologie wederom wordt gebruikt. Omdat 
hett om dezelfde actoren gaat, kan dit herhaald gebruik worden genoemd. 

Tabell  2.4. Beoogde effecten van pilotprojecten: toenemend gebruik 

effecteneffecten indicatoren 

leren n 

socialee aanpassing 

toenemendd gebruik 

maatschappelijkee inbedding 

MaatschappelijkeMaatschappelijke inbedding 

Dee directe effecten leren, sociale aanpassing en toenemend gebruik leiden niet zon-
derr meer tot regimeverandering, omdat deze effecten zich beperken tot de actoren 
diee bij een pilotproject zijn betrokken. Een technologie kan zich alleen verspreiden 
alss ook externe actoren iets doen met de resultaten van pilotprojecten. Voor het 
bestuderenn van de relatie tussen een pilotproject en externe ontwikkelingen leent 
hethet begrip sociale aanpassing zich goed. Om de externe ontwikkelingen te onder-
scheidenn van de directe sociale aanpassing wordt hier het begrip maatschappelijke 
inbeddingg gebruikt. Dit kan in navolging van de nichebenadering omschreven wor-
denn als min of meer gelijktijdig op elkaar aansluitende structurele veranderingen 
opp basis van ontstane gedeelde verwachtingen in het innovatie-difïusienetwerk die 
regimeveranderingg mogelijk maken. 

Hett aanknopingspunt voor de analyse van maatschappelijke inbedding is het 
belangrijkstee directe effect van een pilotproject, namelijk leren. Volgens de niche-
benaderingg moet in pilotprojecten over knelpunten op diverse terreinen worden 
geleerd;; over technologische factoren, wet- en regelgeving, culturele en psychologi-
schee factoren, economische factoren, productiefactoren, infrastructuur en onder-
houdd en ongewenste maatschappelijke en milieueffecten. Bovendien kunnen acto-
renn in pilotprojecten het onderlinge verband tussen deze factoren leren kennen; de 
achterliggendee structuur. In de nichebenadering wordt leren ook wel articulatie 
genoemd.. Door articulatie worden de potenties van een nieuwe technologie steeds 
duidelijker,, omdat er steeds meer keuzes worden gemaakt. 

Dee lijst van articulatieterreinen uit de nichebenadering is op basis van empirisch 
historischh onderzoek vastgesteld. Het fundament van een indeling kan worden 
verstevigdd door ze te koppelen aan de noodzakelijke functies van een innovatie-dif-
fusienetwerkk volgens de theorie van Callon (zie paragraaf Netwerkvorming). Het 
gaatt hierbij om de volgende articulatieterreinen: 
i.. ontwikkeling van het gebruik; 
2.. technologieontwikkeling; 

coöperatiee nieuwe actoren 
herhaaldd gebruik 
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3.. productontwikkeling; 
4.. dienstverlening; 
5.. wet- en regelgeving; 
6.. belangenbehartiging. 

Dee definitie van maatschappelijke inbedding'xs in dit onderzoek als volgt: verande-
ringenn in structuur, cultuur en gedrag ten gunste van de verspreiding van de 
nieuwee technologie naar aanleiding van leerervaringen uit pilotprojecten op de zes 
articulatieterreinen.. De centrale indicator voor maatschappelijk inbedding is te 
omschrijvenn als: 
1.. Een inhoudelijke koppeling tussen leerervaringen op de zes articulatieterreinen 

enn ontwikkelingen in de omgeving van pilotprojecten op dezelfde terreinen. 
Off  veranderingen op nationaal niveau (mede) een effect van pilotprojecten zijn 
wordtt bepaald door na te gaan of zij aansluiten op de leerervaringen van pilot-
projecten. . 

Tabell  2.5. Beoogde effecten van pilotprojecten: maatschappelijke inbedding 

effecteneffecten ' indicatoren 

leren n 

socialee aanpassing 

toenemendd gebruik 

maatschappelijkee inbedding inhoudelijke koppeling tussen leerervaringen uit 
pilotprojectenn en externe veranderingen 

Succesfactoren ::  de speler s en het spel 

Inn deze paragraaf wordt nagegaan hoe het succes van pilotprojecten verklaard kan 
worden.. De verklaring wordt gezocht in processen die plaatsvinden binnen de 
pilotprojectenn en in de omgeving daarvan. Het aanknopingspunt is de meest op-
vallendee overeenkomst tussen de nichebenadering en de adoptie-diffusietheorie, 
namelijkk dat beide benaderingen gebruik maken van een sociaal netwerkperspec-
tief.. De samenstelling van netwerken wordt meestal als 'structuur' onderscheiden 
vann processen (zie bijvoorbeeld De Bruijn 1995, Callon et al. 1992). Hier echter 
wordtt de vorming van een netwerk als een proces beschouwd, omdat de samenstel-
lingg van een netwerk en de positie en de perceptie van actoren veranderen in de 
loopp van de tijd." 

Netwerkvormingg is in dit onderzoek naar pilotprojecten met zonnecelsystemen 
inn de woningbouw analytisch onderscheiden van de processen interactie en stu-
ring.. Op deze wijze kan goed worden nagegaan welke elementen uit verschillende 
theoretischee benaderingen bruikbaar zijn en gecombineerd kunnen worden, hoe-
well  de processen in werkelijkheid nauw met elkaar verweven zijn. 
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Dee begrippen netwerkvorming, interactie en sturing en strategisch nichemana-
gementt worden hieronder eerst kort theoretisch verkend. Vervolgens wordt voor 
elkk van de processen aangegeven met welke indicatoren het empirische onderzoek 
uitgevoerdd kan worden. In eerste instantie is weer aansluiting gezocht bij de niche-
benaderingg en de adoptie-diffusietheorie. Het blijkt echter zinvol te zijn om deze 
benaderingenn aan te vullen met in hoofdzaak drie andere: de actor-netwerkbena-
deringg van Callon, de benadering van principieel onderhandelen van Susskind en 
anderenn en de benadering van netwerksturing van De Bruijn en Ten Heuvelhof. 

Netwerkvorming Netwerkvorming 

SocialeSociale netwerken 
Socialee netwerkperspectieven proberen het verloop van gebeurtenissen te begrij-
penn uit kenmerken van relaties tussen actoren. Dit mesoniveau is minder specifiek dan 
hethet microniveau van de actoren en minder algemeen als het macroniveau (Hufen 
&&  Ringeling 1990). Zoals Galaskiewicz en Wasserman betogen kunnen via netwer-
kenn ontwikkelingen op microniveau goed gekoppeld worden aan ontwikkelingen 
opp macroniveau (Galaskiewicz & Wasserman 1994). Voor de vraag naar de relatie 
tussenn de ontwikkelingen binnen pilotprojecten en de relatie met ontwikkelingen 
inn de omgeving daarvan is een sociale netwerkanalyse daarom zeer geschikt. 

Socialee netwerkperspectieven kunnen worden opgedeeld in sociaal-psycho-
logische,, antropologische en sociaal-wetenschappelijke (Galaskiewicz & Wasser-
mann 1994). In de antropologische traditie worden onder meer etnografische stu-
diess gedaan. De sociaal-psychologische perspectieven houden zich bezig met de 
invloedd van sociale netwerken op de beleving en het gedrag van individuen, zoals 
dee verspreiding van besmettelijke ziektes en de sociale invloed op welzijn. De inno-
vatie-adoptietheoriee van Rogers sluit hierbij aan. 

Inn de sociaal-wetenschappelijke perspectieven staan niett individuen, maar orga-
nisatiess en belangengroepen centraal. Sociaal-wetenschappelijke perspectieven 
komenn voort uit verschillende tradities, zoals de organisatiesociologische, de eco-
nomische,, de politicologische en de bestuurskundige (Hufen & Ringeling 1990). 

Bestuurskundigee invalshoeken zijn bij uitstek degene die relaties tussen onge-
lijksoortigee oftewel heterogene actoren bestuderen. Verschillen en overeenkom-
stenn in gedrag worden in de bestuurskunde gerelateerd aan de sociale posities van 
actoren.111 Een beleidsnetwerk bestaat uit alle actoren die betrokken zijn bij een 
beleidsveldd (Grin & Van de Graaf 1994). Het betreft beleidsmakers, beleidsuit-
voerders,, doelgroepen van beleid, belangengroepen, intermediaire organisaties et 
cetera.. Beleidsnetwerken kunnen worden gezien als sociale systemen waarbinnen 
actorenn interactie- en communicatiepatronen ontwikkelen die enige duurzaam-
heidd vertonen en gericht zijn op beleidsproblemen of beleidsprogramma's (Hufen 
&&  Ringeling 1990). Een specifieke vorm van beleidsnetwerken vormen innovatie-
diflfusienetwerken.. Binnen de technologiedynamica worden studies uitgevoerd 
naarr de structuur of de ontwikkelingvan een innovatie-diffusienetwerk (Callon et 
al.. 1992, Kruijsen 1999, Silvester 1996). Deze richten zich op de interactie tussen 



HetHet analysekader 37 7 

verschillendee soorten actoren die noodzakelijk zijn voor een succesvolle versprei-
dingvann een nieuwe technologie. Deze studies komen uit een andere traditie voort 
dann de bestuurskunde. Toch kunnen zij worden beschouwd als studies naar 
beleidsnetwerken,, omdat zij uitgaan van maatschappelijk wenselijke en door de 
overheidd gestimuleerde nieuwe technologieën. 

All ee sociale netwerkperspectieven richten zich op de relaties tussen actoren, de 
patronenn in hun relaties en de wisselwerking met hun gedrag. Kenmerkend voor 
socialee netwerkperspectieven is dat zij uitgaan van onderlinge afhankelijkheid van 
actoren.. Netwerken vormen een kader voor het handelen van actoren en worden 
doorr dit handelen ook gevormd. De relaties tussen actoren zijn als het ware 'kana-
len'' voor de uitwisseling van materiële of immateriële bronnen, zoals geld of infor-
matiee (Wasserman & Faust 1994, Hufen & Ringeling 1990). 

Naastt de heterogeniteit en de onderlinge afhankelijkheid van de actoren wordt 
ookk geslotenheid van actoren als een essentieel kenmerk van beleidsnetwerken 
gezien.. Actoren en/of de netwerken waarvan zij deel uitmaken kunnen hierdoor 
sociaall  of cognitief gesloten zijn (Schaap & Van Twist 1997), doordat hun gedrag 
tott op zekere hoogte autonoom is. Hoe zij reageren op sturing is afhankelijk van 
hunn referentiekader (hun probleemdefinitie, hun normen en waarden et cetera.) 
(Dee Bruijn &Ten Heuvelhof 1995, Termeer Sc Koppenjan 1997). Sociale gesloten-
heidd wil zeggen dat actoren uitgesloten worden van de interactie. Cognitieve geslo-
tenheidd wil zeggen dat bepaalde perspectieven bewust of onbewust niet waargeno-
menn of begrepen worden. 

Dee ontwikkeling van innovatie-diffusienetwerken zal in deze dissertatie bestu-
deerdd worden vanuit een bestuurskundig perspectief op sociale netwerken. De 
belangrijkstee kenmerken van beleidsnetwerken zijn heterogeniteit, onderlinge 
afhankelijkheidd en openheid. 

WenselijkeWenselijke samenstelling van innovatie-diffusienetwerken 
Omm de vorming van een netwerk in en rond pilotprojecten gericht op verspreiding 
vann een nieuwe technologie te kunnen beoordelen moeten twee vragen worden 
beantwoord: : 
1.. Welke actoren zouden deel uit moeten maken van de netwerken? 
2.. Hoe kan worden bepaald of zij er inderdaad deel van uitmaken? 

Dee wenselijke samenstelling van innovatie-diffusienetwerken wordt in de geraad-
pleegdee literatuur op twee manieren belicht. In de eerste benadering ligt de nadruk 
opp de betrokkenheid van alle belanghebbenden, in de tweede op de rol van buiten-
staanders. . 

Volgenss de eerste benadering dienen alle belanghebbenden bij de interactie te 
wordenn betrokken; iedereen die waarschijnlijk een andere visie heeft op een pro-
bleem.. Het gaat er nadrukkelijk niet alleen om degenen die nodig zijn om bepaalde 
besluitenn te kunnen nemen bij een discussie te betrekken, maar ook de betroffe-
nen,, degenen die de gevolgen van beslissingen ondervinden (Grin et al. 1997). De 
Bruijnn en Ten Heuvelhof bijvoorbeeld onderscheiden vier categorieën belangheb-
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benden:: partijen die het proces kunnen blokkeren, partijen die het kunnen verrij-
ken,, partijen die er belang bij hebben zonder aan de oplossing te kunnen bijdragen 
enn partijen die op morele gronden recht hebben op participatie (De Bruijn & Ten 
Heuvelhoff  1998). Ook de uitvoerders dienen bij het besluitvormingsproces betrok-
kenn te zijn (Bekkers et al. 1986). Dit uitgangspunt wordt onder meer gehanteerd in 
dee benaderingen Constructive Technology Assessment en Consensus Building. 
Dee kwaliteit van de besluitvorming staat voorop. Verondersteld wordt dat beslui-
tenn beter zijn indien alle relevante visies erbij betrokken zijn. 

InIn de tweede benadering staat sociale verandering en/of de oplossing van maat-
schappelijkee problemen voorop/3 Vanuit de gedachte dat verandering van de 
bestaandee situatie niet mogelijk is zonder z orde leren en zonder 'unlearning* 
wordtt de confrontatie met buitenstaanders centraal gesteld (Dieleman 1999, 
Hoogmaa et al. 2002). Van de Poel definieert deze buitenstaanders als mensen die 
niett betrokken zijn bij de ontwikkeling van dominante technologieën en geen 
onderdeell  uitmaken van het bestaande regime (Van de Poel 2000:383). Buiten-
staanderss kunnen vanuit de omgeving van een bestaand socio-technologisch 
regimee feedback geven zonder de regels van het bestaande regime volledig over te 
nemen.. Van de Poel onderscheidt drie soorten buitenstaanders (maatschappelijke 
belangengroepen,, wetenschappers en engineers, en niet-betrokken bedrijven) die 
dezee rol kunnen vervullen. Uit de beschrijving van deze groepen blijkt dat zij 
belangg hebben bij het potentiële nieuwe regime. De twee benaderingen sluiten 
elkaarr dus niet uit. 

Eenn methode om te bepalen of alle relevante belanghebbenden bij een proces 
zijnn betrokken is de sneeuwbalmethode, zoals onder meer beschreven door Suss-
kindd (Susskind et al. 1999). Na identificatie van de eerste belanghebbenden wordt 
hethet netwerk verder uitgebreid op basis van hun suggesties voor andere belangheb-
benden.. Het gevaar van deze methode is dat potentiële buitenstaanders niet via de 
eerstee kring worden opgespoord. 

Eenn alternatieve methode, specifiek voor innovatie-diffusienetwerken biedt 
Callon:14 4 

'Whatt we define as a techno-economic network is a coordinated set of heteroge-
neouss actors (...) which participate collectively in the development and diffusion of 
innovationss and which via numerous interactions organize the relationships be-
tweenn scientifico-technical research and the marketplace.' (Callon et al. 1992:220) 

Omm een innovatie-diffusienetwerk te kunnen karakteriseren gaat Callon uit van een 
vereenvoudigdee beschrijving. Een netwerk is georganiseerd rond polen (Callon et al. 
1992).. Deze polen dienen te worden bezet door actoren die een specifieke functie 
vervullenn (wetenschap, technologie, gebruik en wet- en regelgeving). Tussen de 
polenn dienen zich intermediaire actoren te bevinden die de polen met elkaar in ver-
bandd brengen. Een innovatie-diffusie netwerk is incompleet indien de polen leeg 
zijn,, relaties missen, polen onderontwikkeld zijn of intermediaire actoren missen. 

Dee gewenste samenstelling van een toekomstig netwerk is te beredeneren op 
basiss van een uitgewerkt doel met een nieuwe technologie en concreet gedefi-
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nieerdee resultaten (De Laat 1997). De Laat laat in zijn dissertatie zien hoe dit con-
ceptt kan worden uitgewerkt in tabellen en plattegronden (De Laat 1997). Een plat-
tegrondd geeft een schematische weergave van het innovatie-diffusienetwerk. 

Figuurr  2.2. Schema van een volledig innovatie-diffusienetwerk 

Maatschappelijkee invloed 

Dee polen zijn geen homogeen geheel, zoals ook Callon zelf aangeeft. De adoptie-
diffusietheoriee van Rogers kan hier als een waardevolle aanvulling worden gezien. 
Hett biedt een uitwerking van de gebruikerspool van het netwerk, waardoor licht 
wordtt geworpen op de verschillende belangen van individuen en de informatie-
uitwisselingg via hun sociale netwerken. De change-agent, die als voorpost van een 
bedrijfinn de huid van klanten probeert te kruipen, kan worden gekarakteriseerd als 
éénn van de intermediaire actoren tussen de gebruiker en de technologie. 

Omdatt de polen in een innovatie-diffusienetwerk uit heterogene actoren be-
staan,, kan de wenselijke samenstelling ervan niet alleen op basis van de algemene 
beschrijvingg van een innovatie-diffusienetwerk worden vastgesteld. Wie betrok-
kenn moeten worden bij het concreet uitwerken van doel en resultaten is alleen via 
dee sneeuwbalmethode te bepalen. Om na te gaan of een netwerk compleet is moet 
duss zowel de vereenvoudigde beschrijving van het nieuwe netwerk in polen als de 
sneeuwbalmethodee gehanteerd worden. 

Opp basis van bovenstaande zal netwerkvorming worden geëvalueerd aan de hand 
vann de volgende indicatoren: 
1.. Volledigheid van het netwerk. Zoals hierboven is aangegeven zijn innova-

tie-diffusienetwerkenn heterogeen. Het is gunstig voor de verspreiding van een 
nieuwee technologie indien netwerken open staan voor alle mogelijke belang-
hebbendee actoren en/of nieuwe perspectieven. In de indicator volledigheid 
wordenn twee kenmerken van netwerken (heterogeniteit en openheid) samen-
gevoegd.. Dit wordt beoordeeld op basis van Callon's concept van gewenste 
innovatie-diffusiee netwerken. De indeling in functies van Callon en De Laat is 
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enigszinss aangepast (zie figuur 2.2). De functie gebruik wordt onderverdeeld 
naarr professioneel en particulier gebruik. In navolging van de eerder geformu-
leerdee definitie van technologie wordt wetenschap ondergebracht bij technolo-
gie.. Productontwikkeling wordt als een aparte pool gezien en onderscheiden in 
dee ontwikkeling van hard- en software en dienstverlening, omdat dienstver-
leningg anders wellicht onvoldoende aan bod komt. De functie wet- en regelge-
vingg wordt niet beperkt tot de overheid. Alle actoren die met geformaliseerde 
regelss de handelingsvrijheid van andere actoren inperken vallen hieronder als-
medee de uitvoerders van overheidsbeleid. Gezien het belang van maatschappe-
lijk ee belangengroepen als buitenstaanders kunnen deze met wet- en regelge-
vingg toegevoegd worden aan een pool belangenbehartiging. Intermediaire 
actorenn zoals brancheorganisaties zijn daarmee ondergebracht in de polen. In 
hoofdstukk 9 zullen deze functies verder worden uitgewerkt en zal een schets 
wordenn gegeven van het netwerk voor de verdere ontwikkeling en diffusie van 
netgekoppeldee zonnecelsystemen in de woningbouw in Nederland. 

2.. Deelnemers van zowel het potentiële nieuwe regime als van het bestaande 
regimee in de polen wetenschap en technologie. De betrokkenheid van relatieve 
buitenstaanderss kan aanleiding zijn tot regimeverandering (Van de Poel 2000). 
Regimeveranderingg moet tevens gedragen worden door actoren uit bestaande 
regimess (Kemp et al. 2001). Een bezetting van de polen technologieontwikke-
lingg en productontwikkeling door vertegenwoordigers uit zowel het bestaande 
alss het nieuwe regime kan daarom worden geïnterpreteerd als een gunstige ont-
wikkelingg voor de verspreiding van een nieuwe technologie. 

3.. Juiste vertegenwoordiging. Actoren worden in netwerken vertegenwoordigd 
doorr personen. Goede vertegenwoordigers zijn personen met politiek kapitaal, 
datt wil zeggen personen met een bepaalde machtspositie en/of personen met 
passiee en commitment (Potapchuk & Crocker 1999). Vertegenwoordigers die-
nenn hun organisatie of andere achterban goed te informeren en hen goed te 
vertegenwoordigen.. De vertegenwoordiging van groepen die moeilijk verte-
genwoordigdd kunnen worden (bijvoorbeeld toekomstige generaties) verdient 
extraa aandacht. 

Tabell  2.6. Succesfactoren 

succesfactorensuccesfactoren indicatoren 

netwerkvormingg volledigheid 
deelnemerss van nieuwe en bestaande regime 
juistee vertegenwoordiging 

principieell onderhandelen 

kennisuitwisseling g 

sturing g 
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Interactie Interactie 

VormenVormen van interactie 
Dee meest aangewezen vorm van interactie in beleidsnetwerken is volgens velen 
onderhandelenn (zie bijvoorbeeld Hufen & Ringeling 1990, O'Toole 1990). Dit 
begripp is echter zeer wisselend uitgewerkt. Zo kan het gaan om de uitwisseling van 
bronnenn waarmee tevens informatie wordt uitgewisseld (zie bijvoorbeeld Callon et 
al.. 1992) of om gezamenlijke besluitvorming (zie bijvoorbeeld Grin et al. 1997). 
Hett is daarom zinvol om onderhandelen nader te definiëren en te onderscheiden 
vann andere vormen van interactie. 

Err worden typen interactie onderscheiden naar de rol van kennis en de direct-
heidd van de interactie (zie tabel 2.7). Het ene uiterste bestaat uit bilaterale kennis-
overdracht,, een hiërarchisch eenzijdig proces van zender naar ontvanger(-s) via 
massamedia.. Het andere uiterste bestaat uit multilaterale kennis genereren in 
directee interactie. 

Tabell  2.7. Typen van interactie 

bilateralebilaterale kennisoverdracht 

multilateralemultilaterale kennisgeneratie 

indirecteindirecte interactie 

kennisoverdrachtt via massamedia 

kennisuitwisselingg via intermediaire 
objecten n 

directedirecte interactie 

betekenisgeving g 

onderhandeling g 

Interactiee wordt in de adoptie-difrusietheorie uitgewerkt als bilaterale kennis-
overdracht.. Bij indirecte interactie gaat het om kennisoverdracht via massamedia. 
Indienn bilaterale kennisoverdracht in directe interactie plaatsvindt kan dit proces 
betekenisgevingbetekenisgeving worden genoemd. De interactie is volgens Rogers een veelzijdig 
process is waarin deelnemers informatie creëren en delen om tot 'gemeenschappe-
lij kk begrip' te komen (Rogers 1983). Deze uitwisseling wordt echter eenzijdig uit-
gewerktt als de overdracht van kennis en ervaring naar degenen die deze kennis en 
ervaringg (nog) niet hebben.15''*  Rogers gaat nauwelijks in op de terugkoppeling 
naarr de aanbieders die de technologie, het product, de voorlichting en de dienst-
verleningg kunnen aanpassen of veranderen. Voor het analyseren van ontwikke-
lingenn in een innovatie-diffusienetwerk zijn deze eenzijdige, bilaterale vormen van 
interactiee niet zo geschikt. Een voordeel van een eenzijdige benadering is evenwel 
datt het aandacht vraagt voor de kwaliteit van de over te dragen informatie. Er kan 
namelijkk niet verondersteld worden dat deze via directe terugkoppeling verbeterd 
wordt. . 

Callonn beschouwt de interactie in een innovatie-diffusienetwerk als uitwisse-
lingg van kennis via intermediaire objecten (Callon et al. 1992). Deze objecten zijn 
dee gematerialiseerde inhoud van de relaties; ze bevatten informatie. Door uit te 
gaann van gematerialiseerde objecten kunnen de relaties op afstand blijven. Ieder-
eenn kan immers een wetenschappelijk artikel in een tijdschrift raadplegen zonder 
directt contact te hebben met de auteur ervan. De terugkoppeling van informatie 
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verlooptt bijvoorbeeld doordat de auteur van een lezer opdracht krijgt voor ver-
volgonderzoek.. Via deze kennisuitwisselingkunnen technologische regimes veran-
deren.. Het concept van intermediaire objecten is voor het analyseren van de tot-
standkomingg van een pilotproject niet geschikt. Deze objecten worden namelijk 
doorr één enkele actor geproduceerd, terwijl een pilotproject een coproductie is 
vann meerdere actoren. 

Inn de benadering van co-evolutionaire benaderingen krijgt onderhandeling (col-
lectievee kennisgeneratie op basis van directe interactie) de voorkeur als meest geëi-
gendee manier om veranderingen in de technologie parallel te laten lopen aan 
veranderingenn in de sociale omgeving (Callon et al. 1992, Hoogma et al. 2002, 
Kruijsenn 1999, Wynne 1995). De belangrijkste voorwaarde voor onderhandelen is 
volgenss de nichebenadering directe interactie tussen actoren (Hoogma et al. 2002). 

Err worden twee vormen van interactie onderzocht. De term onderhandeling, 
zoalss hierboven onderscheiden van andere vormen van interactie is de beste voor 
hett analyseren van de coproductie door meerdere actoren in een pilotproject. De 
interactiee met actoren die niet bij de realisatie zijn betrokken kan het beste kennis-
uitwisselingg worden genoemd. Bij de analyse van kennisuitwisseling moet aan-
dachtt worden besteed aan de kwaliteit van de uit te wisselen informatie, zoals de 
adoptie-difïusiebenaderingg benadrukt. 

Onderhandeling Onderhandeling 

Ideevormingg over onderhandeling vindt vooral plaats in het kader van discussies 
overr publieke participatiemethoden (Laird 1993, Rowe & Frewer 2000). Als alter-
natiefvoorr een technocratische aanpak van het overheidsbeleid heeft 'negotiated 
rulemaking'' haar wortels in pluralistische theorieën over democratie, die uitgaan 
vann heterogene, georganiseerde belangengroepen (Laird 1993). De pluralistische 
traditiee beschouwt wensen en belangen van deze actoren min of meer als een gege-
ven.. Daarmee onderscheidt deze traditie zich van technieken voor directe partici-
patie,, die meer geschikt zijn om perspectieven en houding van deelnemers te 
veranderenn bij 'waardenconflicten'. Terwijl het pluralisme zich vooral richt op de 
verdelingg van baten en lasten, is directe participatie meer gericht op het leereffect 
vann participatie op zich. De verschillen tussen de benaderingen zijn volgens Laird 
tee overbruggen door het leerproces centraal te stellen (Laird 1993). 

InIn pilotprojecten zijn beide tradities gecombineerd. Actoren zijn niet als indi-
viduu betrokken bij de totstandkoming, maar als partij vanwege de rol die zij bij de 
realisatiee kunnen spelen. Tegelijkertijd hebben ze wel direct invloed op de besluit-
vorming,, namelijk op de vormgeving van het project. 

Aann de Harvard University in de Verenigde Staten is door Susskind en anderen 
dee methode van principieel onderhandelen ontwikkeld, ook wel 'Consensus Buil-
ding'' genoemd. Volgens deze benadering is het belangrijk naar verenigbare 
belangenn te zoeken en naar 'win-win' situaties te streven. De onderhandelingspar-
tijenn moeten een 'coöperatief surplus' zien te bereiken. Daarin onderscheidt deze 
aanpakk zich duidelijk van andere aanpakken om consensus te bereiken die veelal 
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bekritiseerdd worden, omdat er alleen maar compromissen worden bereikt (zie bij-
voorbeeldd Senge 1990). Leren, innovativiteit en aanpassingsvermogen zijn kernbe-
grippen:: 'Consensus building is very much the tool for the fragmented, conflictual 
societiess of our time because it offers the opportunity to create shared perceptions, 
valuess and actions when it is done effectively.' (Innes 1999:672) 

Inn een omvangrijk handboek getiteld The Consensus Building Handbook. A 
ComprehensiveComprehensive Guide to Reaching Agreementbeschtïjven Susskind en anderen hoe 
hett proces van Consensus Building zou moeten verlopen (Susskind et al. 1999). 
Uitgangspuntt is dat men tot betere overeenkomsten kan komen wanneer de 
onderhandelaarss bereid zijn zich in eikaars situatie in te leven en gezamenlijk naar 
oplossingenn te zoeken, rekening houdend met eikaars achterliggende belangen, 
motievenn en wensen (Fisher et al. 1983). Een klassiek voorbeeld gaat over een 
sinaasappell  waarom twee partijen strijden. De gebruikelijke manieren van onder-
handelenn zouden leiden tot een compromis: het opdelen van de sinaasappel, zodat 
elkk van de partijen een deel mee kan nemen. Door principieel te onderhandelen 
komenn de partijen er echter achter dat de een de schil van de sinaasappel wil voor 
dee kleurstof en de ander de inhoud voor het sap. Van de overeenstemming die dan 
kann worden bereikt hebben beide partijen maximaal baat (Fisher et al. 1983). Innes 
beschrijftt dergelijke akkoorden als 'high-quality agreements'; akkoorden die tege-
moett komen aan de behoeften en voorkeuren van alle belanghebbende partijen, 
diee gebaseerd zijn op kennis en expertise en vaak duurzamer, eerlijker en innovatie-
verr zijn. Daarnaast hebben akkoorden gebaseerd op Consensus Building belang-
rijkee secundaire effecten zoals nieuwe en vertrouwde relaties, eerste en tweede orde 
lerenn en nieuwe praktijken en instituten (Innes 1999). Deze effecten komen over-
eenn met de effecten die in de nichebenadering of Constructive Technology Assess-
mentt nagestreefd worden (zie bijvoorbeeld Hoogma et al. 2002, Schot et al. 1994). 

Hett is duidelijk dat onderhandelingsprocessen volgens de consensusbenadering 
niett kunnen worden geëvalueerd door na te gaan of het doel is bereikt, aangezien er 
niett één doel bestaat. Ook volstaat het niet om na te gaan of er een akkoord is en of 
datt akkoord is geïmplementeerd. Het proces kan immers slecht zijn verlopen, bij-
voorbeeldd door machtsmisbruik (Innes 1999). Onderhandeling is geschikt bij 
complexee problemen, als de oplossing niet voorhanden is of partijen het niet eens 
zijnn over de oplossingen (Carpenter 1999). Partijen moeten het in grote lijnen wel 
eenss zijn over de definitie van het probleem en menen dat het opgelost kan wor-
den.. De methode van principieel onderhandelen is volgens sommigen die hiermee 
werkenn echter ook geschikt voor conflicten waarbij waarden in het geding zijn 
(Foresterr 1999). Een voorwaarde voor onderhandeling is procedurele haalbaarheid. 
Alss de gegeven tijd onvoldoende is of het budget ontoereikend kan een onderhan-
delingsproceduree beter niet worden gestart. Een van de genoemde succesfactoren 
iss een onafhankelijk bemiddelaar. Daarom wordt deze aanpak ook wel 'mediation' 
genoemd. . 
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IndicatorenIndicatoren van principieel onderhandelen 

Opp basis van onder meer natuurwetenschappelijke complexiteitstheorieën over de 
wijzee waarop systemen kunnen leren en zich kunnen aanpassen in een complexe en 
onzekeree omgeving door continue feedback komt Innes tot een lijst van criteria op 
basiss waarvan het proces van principieel onderhandelen geëvalueerd zou kunnen 
wordenn (Innes 1999).I7 Deze indicatoren worden met accentverschillen onder-
steundd door andere auteurs. Ze vormen de leidraad van de analyse van de onder-
handelingenn in pilotprojecten: 
1.. Er is overeenstemming over een doel, dat breed genoeg is om diverse belangen 

aann de orde te laten komen en specifiek genoeg dat actoren het de moeite 
waardd vinden om zich ervoor in te zetten. 

2.. Het proces is zelforganiserend, zodat deelnemers zich eigenaar van de ontwik-
kelingenn voelen (Carpenter 1999, Innes 1999, Potapchuk & Crocker 1999). 
Daartoee dient vanaf het begin overeenstemming te bestaan over grondregels 
zoalss rechten en verantwoordelijkheden, gedragsregels, besluitvormingsproce-
duress en afspraken over omgang met de media. Ook dient overeenstemming te 
wordenn bereikt over onderwerpen van gesprek, soort deelnemers en wijze van 
deelnemen n 
(Bekkerss et al. 1996, Innes 1999, Susskind 1999). Middels drama, humor, infor-
melee interactie enzovoort kunnen deelnemers gestimuleerd worden om 
betrokkenn te blijven bij het proces. Indien de keuze tussen verschillende opties 
moeilijkk is kan men proberen tot overeenstemming te komen over selectiecri-
teriaa (McKearnan & Fairman 1999). Concrete punten van overeenstemming 
moetenn steeds worden vastgelegd (Susskind 1999). Het zelforganiserende 
karakterr van pilotprojecten kan zijn ingeperkt door externe procesregels en 
inhoudelijkee voorwaarden voor projectsubsidie. 

3.. Er is sprake van een open proces.'8 Dit betekent onder meer dat deelnemers 
elkaarr respecteren, naar elkaar luisteren, elkaar kunnen beoordelen, leren van 
enn over elkaar, gelijke toegang hebben tot informatie et cetera. Dit vereist van 
dee deelnemers een open houding: informatie zoeken, duidelijk zijn over de 
achtergrondd van hun standpunten, luisteren naar en begrip hebben voor andere 
deelnemers,, eigen standpunten herformuleren enzovoorts (Bekkers et al. 
1996).. Ze moeten zelf een helder beeld hebben van wat voor hen het beste alter-
natieff  is als er geen overeenkomst wordt bereikt (Fisher et al. 1983, McKearnan 
&&  Fairman 1999). Op deze open houding is een belangrijk hulpmiddel van 
principieell  onderhandelen gebaseerd: omdat niet elk onderwerp voor alle deel-
nemerss even belangrijk is kunnen minder belangrijke wensen worden inge-
ruildd voor het vervullen van belangrijke wensen (McKearnan & Fairman 1999). 
Indicatorenn van een slechte dialoog zijn onder meer persoonlijke aanvallen, 
wantrouwen,, een inflexibele houding, emotionele reacties (McKearnan & 
Fairmann 1999). Dergelijke conflicten zouden productief gemaakt moeten wor-
denn (De Bruijn & Ten Heuvelhof 998). Aan dergelijke problemen moet buiten 
hett multilaterale onderhandelingsproces, bijvoorbeeld in een aparte workshop 
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off  middels joint fact finding aandacht worden besteed. Overigens geldt dat 
ookk naar de buitenwereld zoveel mogelijk openheid moet worden betracht 
(Susskindd 1999). 

4.. Goede informatie uit de omgeving. In de onderhandeling wordt gebruikt 
gemaaktt van goede informatie die zinvol is in de ogen van de groep en het elke 
deelnemerr mogelijk maakt om geïnformeerde keuzes te maken. Het is bijvoor-
beeldd goed om aansluiting te zoeken bij eerdere ervaringen (Bekkers et al. 
1996).. Middels 'joint fact finding' kan een groep gezamenlijk informatie verza-
melenn en analyseren op een wijze die voor allen zinvol is (Susskind 1999). 
Aspectenn waarover onzekerheid blijf t bestaan kunnen worden opgelost door 
voorwaardenn in te bouwen in de uiteindelijke overeenkomst of door experi-
menterenn (McKearnan & Fairman 1999). De groep dient ook een goede 
antennee te hebben voor kansen en bedreigingen in de omgeving (De Bruijn & 
Tenn Heuvelhof 1998, Innes 1999, Potapchuk & Crocker 1999,). Ook in de uit-
voeringsfasee verdient het aanbeveling om veel aandacht te besteden aan infor-
matie,, aan monitoring om de uitvoering bij te kunnen sturen en aan evaluatie 
tenn behoeve van vervolgactiviteiten. 

5.. Het proces is creatief. Dit betekent dat alle veronderstellingen, vanzelfspre-
kendhedenn (dus ook machtsverhoudingen) aan de orde kunnen worden 
gesteldd zonder een negatieve reactie van participanten. Er moet ruimte zijn 
voorr experimenteren, onderzoeken en 'gekke1 voorstellen doen. Dit betekent 
datt er ruimte moet zijn voor Voortmodderen' (Bekkers et al. 1996). Susskind 
spreektt van een proces waarin waarden wordt gecreëerd in plaats van worden 
geclaimd: : 

'Mostt people think of negotiation or problem solving as a 'zero sum' game in 
whichh a fixed amount is allocated among competing parties. (...)This tends to 
overlookk the fact that there are numerous ways to "make the pie larger" in most sit-
uations.'' (Susskind 1999:11) 

Eenn hulpmiddel hiervoor is om zo lang mogelijk meerdere opties (oplossing 
perr onderwerp), maar ook meerdere combinaties van voorstellen te bespreken 
(Fisherr et al. 1983, McKearnan & Fairman 1999, Susskind 1999). Om de creati-
viteitt niet te blokkeren dient de besluitvorming pas na uitgebreide discussie 
plaatss te vinden (Innes 1999, Susskind 1999). In de verschillende besluitvor-
mingsrondenn zou sprake moeten zijn van zachte koppelingen, dat wil zeggen 
datt in een volgende fase meerdere opties mogelijk zijn, zodat actoren er zich 
nogg niet aan hoeven te committeren (De Bruijn & Ten Heuvelhof 1998). 
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Tabell  2.8. Succesfactoren 

succesfactorensuccesfactoren indicatoren 

nn etwe rkvorm i ng 

principieell onderhandelen overeenstemming over doel 

zelforganiserendd proces 
openn proces 
creatieff proces 
informatiee uit omgeving 

kennisuitwisseling g 

sturing g 

KennisuitwisselingKennisuitwisseling via intermediaire objecten 

Onderhandelingg door meerdere actoren is de meest wenselijke vorm van interactie 
voorr een goede besluitvorming en kansen op verandering. Toch zal regimeveran-
deringg over het algemeen niet zo plaatsvinden om de eenvoudige reden dat niet alle 
interactiee direct is of kan zijn. Hoe een innovatie-diffiisienetwerk rond een nieuwe 
technologiee wel kan ontstaan beschrijft Callon (Callon et al. 1992). Zoals hier-
bovenn beschreven vindt de interactie in zijn visie plaats via intermediaire objecten. 
Dezee objecten kunnen drie vormen aannemen (Van Leenders 1996): 

1.. teksten, zoals rapporten, boeken, artikelen, patenten, voorschriften en markt-
studies; ; 

2.. technische artefacten, zoals machines, instrumenten, producten en geld; 

3.. mensen en hun kennis en vaardigheden op sociaal en technisch gebied. 
Opp deze wijzen kan kennis uit pilotprojecten worden veralgemeniseerd. 

'Thee learning in a niche is accompanied by the emergence of a supra-local or "cos-
mopolitan""  level from, and above, the local practices — i.e., the local social experi-
mentss and technological introduction projects. At this cosmopolitan level the local 
practicess are compared, lessons and expectations are transferred between locations 
andd delocalised general knowledge of the technology in question is formulated.' 
(Hoogmaa 2000:91) 

Callonn geeft geen criteria voor het beoordelen van de kwaliteit van deze objecten 
anderss dan dat er voor de uitwisseling ervan weinig 'decoding' nodig zou moeten 
zijn,, dat wil zeggen dat actoren elkaar begrijpen zonder dat er veel uitleg nodig is. 
Hierr wordt de waarde van de adoptie-diffusietheorie van Rogers helder. Hi j geeft 
inzichtt in de kenmerken van een nieuw product die de adoptie ervan door gebrui-
kerss kunnen bespoedigen (Rogers 1983). Hoewel de theorie van Rogers met name 
wordtt toegepast voor het verklaren van de adoptiesnelheid van min of meer uit-
ontwikkeldee producten kan aangenomen worden dat de genoemde technische 
kenmerkenn ook een rol spelen bij eindgebruikers die vaak niet direct bij de tot-
standkomingg van een pilotproject zijn betrokken, maar er wel de gevolgen van onder-
vinden. . 
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IndicatorenIndicatoren van kennisuitwisseling 
Dee analyse van de externe kennisuitwisseling ten behoeve van maatschappelijke 
inbeddingg beperkt zich tot de uitwisseling van leerervaringen uit pilotprojecten. 
Dezee kennisuitwisseling zal heel globaal worden onderzocht aan de hand van uit-
wisselingg van mondelinge en schriftelijke informatie. 

Voorr het evalueren van de kennisuitwisseling binnen een pilotproject ten behoeve 
vann de directe effecten worden vijf indicatoren gehanteerd: 
i.. Wederzijdse uitwisseling van informatie. Bij de kennisuitwisseling met gebrui-

kerss bijvoorbeeld gaat het om technische artefacten en kennis over nieuwe 
technologiee naar de gebruikers en feedback over wensen en problemen van de 
gebruikerss (Callon et al. 1992, Rogers 1983)." 

2.. Evenwicht tussen typen informatie. Drie soorten kennis zijn volgens Rogers 
nuttigg voor gebruikers. De eerste vorm is 'awareness knowledge' oftewel het 
bestaann van een nieuwe technologie kennen. De tweede vorm is kennis over 
hett gebruik, hetgeen noodzakelijk is om een nieuw product goed te kunnen ge-
bruiken.. De derde vorm 'principles knowledge' geeft een gebruiker inzicht in 
hett functioneren van een technologie. Hoewel deze vorm niet noodzakelijk is 
voorr de adoptie van een innovatie, blijkt dergelijke kennis wel degelijk invloed 
tee hebben op de wijze waarop een innovatie wordt gebruikt. Verder bestaat het 
risicoo dat een innovatie wordt afgewezen wanneer gebruikers geen kennis over 
hett functioneren van een technologie hebben (Rogers 1983). Voor het genere-
renn van deze vormen van kennis is ook verschillende informatie nodig. 

3.. Schriftelijke en mondelinge informatie die zinvol, neutraal en accuraat is in 
zowell  de ogen van de zenders als van de ontvangers. Informatie wordt vooral 
conceptueell  gebruikt door actoren, hetgeen wil zeggen dat de informatie bij-
draagtt aan de ontwikkeling van het perspectief van waaruit zij de werkelijkheid 
bekijken.. Zij gebruiken ook vooral informatie die zinvol is binnen hun eigen 
perspectieff  (Grin et al. 1997). Goede informatie moet dus vanuit verschillende 
perspectievenn geïnterpreteerd kunnen worden. Volgens Innes dient goede in-
formatiee ook neutraal en accuraat te zijn in de ogen van actoren die informatie 
uitwisselenn (Innes 1999). 

4.. Technische artefacten die in de ogen van (potentiële) gebruikers relatieve 
voordelenn bieden, compatibel, eenvoudig, zichtbaar en verkrijgbaar zijn en 
getestt kunnen worden. Dit zijn de kenmerken die volgens Rogers en anderen 
bepalenn welke houding potentiële gebruikers ontwikkelen en of zij tot adoptie 
overr gaan. Het product biedt in de ogen van gebruikers voor- en nadelen ten 
opzichtee van bestaande producten en sluit aan bij de waarden en gewoontes 
vann gebruikers en hun sociale omgeving (Rogers 1983). Verder is het product 
niett te complex om te begrijpen ofte gebruiken en/of is het testbaar. Het pro-
ductt is zichtbaar zodat erover gecommuniceerd wordt (Rogers 1983). Ten slotte 
dientt het product verkrijgbaar te zijn (Brezet 1994, Van Hal 2000). 

5.. Uitwisseling van personen tussen heterogene actoren. Ook personen kun-
nenn worden beschouwd als een object waarin informatie is gematerialiseerd 
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(Callonn et al. 1992). Indien personen met kennis en vaardigheden betreffende 
eenn nieuwe technologie van de ene pool naar een andere overgaan, kan een 
innovatie-diffusienetwerkk worden opgebouwd. Hetzelfde geldt voor personen 
diee zich in meerdere polen bevinden (overlap). 

Tabell  2.9. Succesfactoren 

succesfactorensuccesfactoren indicatoren 

netwerkvorming g 

principieell onderhandelen 

kennisuitwisseling g 

sturing g 

Sturing Sturing 

SturingSturing in beleidsnetwerken 
Dee vorm die sturing in netwerken kan aannemen wordt hier netwerksturing 
genoemd.. Daaronder worden invalshoeken samengevat die ervan uit gaan dat stu-
ringg rekening moet houden met kenmerken van complexe netwerken in het alge-
meenn en met de specifieke kenmerken van het betreffende netwerk in het bijzonder 
(Dee Bruijn & Ten Heuvelhof 1995). Indien sturing rekening houdt met de struc-
tuurr van het netwerk en de processen die erin plaatsvinden is de sturing 'netwerk-
contingent'' (De Bruijn & Ten Heuvelhof 1995). Andersom is voor het oplossen 
vann problemen een netwerk nodig dat contingent is met het (beleids-)probleem 
(O'Toolee 1990). Netwerksturing onderscheidt zich van operationele (doelgericht 
toepassenn van instrumenten) of tactische sturing (met aandacht voor de wijze 
waaropp een instrument wordt toegepast) (De Bruijn & Ten Heuvelhof 1995). Het 
belangrijkstee verschil is dat netwerksturing geen inhoudelijke sturing, maar pro-
cessturingg is met de bedoeling om de kenmerken van een netwerk te wijzigen. 

Doorr te denken in termen van beleidsnetwerken worden de mogelijkheden om 
processenn te sturen gerelativeerd (Hufen & Ringeling 1990) en kan falend beleid 
wordenn begrepen (Schaap & Van Twist 1997). Alle actoren in een netwerk kunnen 
namelijkk sturen (De Bruijn & Ten Heuvelhof 1995, O'Toole 1990). 

Eenn belangrijke discussie rond netwerksturing gaat over de vraag of sommige 
actorenn meer sturen dan anderen en met welke middelen in netwerken gestuurd 
kann worden. Volgens de configuratiebenadering is noch het proces, noch het doel 
bijj  netwerksturing inhoudelijk. 'Uitgangspunt van sturing wordt in de configura-
tiebenaderingg gevormd door het principe van het niet-blokkeren, niet-uitsluiten, 
niet-dominerenn van processen van doorgaande interactie.' (Termeer & Van Twist 
1991)) Uit dit citaat van Termeer en Van Twist blijkt dat verandering op zich het 
doell  wordt. De diagnose die ten grondslag ligt aan ingrijpen is niet gebaseerd op 

wederzijdsee uitwisseling 
evenwichtt typen informatie 
accuratee en zinvolle informatie 
aantrekkelijkee technische artefacten 
uitwisselingg en overlap van personen 
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inhoudelijkee normen, maar enkel en alleen op procesnormen. Fixatie kan worden 
opgelostt door het introduceren van 'derde' actoren met nieuwe perspectieven voor 
dee actoren in het netwerk. Terecht echter constateren Termeer en Van Twist zelf 
datt de keuze voor een derde partij wel inhoudelijk van aard is. Hierdoor roepen zij 
dee vraag op of management in netwerken wel mogelijk is zonder inhoudelijke cri-
teria.. Ringeling die hierover een duidelijke positie inneemt meent van niet: 

'Dee conclusie moet dan ook luiden dat de overheid niet zomaar een actor als andere 
actorenn is. Zij neemt door de specificiteit van haar functie, de daaruit voortvloeien-
dee taken en de regels waaraan haar optreden is verbonden een bijzondere positie in.' 
(Ringelingg 1990:70) 

Ringelingg doet deze uitspraak op basis van geconstateerde verschillen tussen pri-
vatee en publieke organisaties. Anders dan private organisaties houdt de overheid 
zichh bezig met regelgeving en het oplossen van problemen die niet alleen interne 
zakenn betreffen, maar functies zijn die worden uitgeoefend voor de samenleving als 
geheel.. De overheid is de hoeder van maatschappelijke normen en oplosser van 
maatschappelijkee problemen. Een tweede argument van Ringeling is dat een net-
werkk nooit helemaal horizontaal is (zie ook Kickert 1991). Ook volgens De Bruijn 
enn Ten Heuvelhof is netwerksturing altijd inhoudelijk gemotiveerd en wordt het 
inn praktijk daardoor vaak afgewisseld met tactische en operationele sturing (De 
Bruijnn & Ten Heuvelhof et al. 1995). 

Inn het kader van principieel onderhandelen vindt een enigszins vergelijkbare 
discussiee plaats over neutrale processturing. Principieel onderhandelen gericht op 
dynamischee transformatie zou volgens beoefenaren van deze onderhandelings-
techniekk ondersteund moeten worden door een onafhankelijke bemiddelaar 
(Elliottt 1999, Susskind 1999, Susskind & Thomas-Larner 1999). Taken van een 
dergelijkee onderhandelaar kunnen onder meer zijn: belanghebbenden identifice-
ren,, een conflict analyse maken, voorstellen doen voor de agenda, vergaderingen 
voorzitten,, notuleren, deelnemers middels ingrijpen stimuleren tot principieel 
onderhandelen,, contact met de pers et cetera. Over dit criterium zijn echter niet 
allee auteurs in het handboek het eens. Sommigen menen dat een onafhankelijk 
onderhandelaarr niet wenselijk of mogelijk is. Zo stelt Straus dat niet een onafhan-
kelijkee persoon, maar een procesontwerpcommissie bestaande uit potentiële deel-
nemerss van principieel onderhandelen het proces zou moeten voorbereiden 
(Strauss 1999). Belangrijke voordelen hiervan zijn dat de deelnemers onderhande-
lingsvaardighedenn opdoen en dat zij eerder het gevoel hebben 'eigenaar' te zijn van 
hett proces. Ook het procesmanagement zou moeten toevallen aan een commissie. 
Eenn procesmanager kan ingehuurd worden om de commissie te ondersteunen. 
Foresterr stelt dat in geval van een conflict van waarden neutraliteit vaak ongeloof-
waardigg is en claims van neutraliteit gewantrouwd worden (Forester 1999). De 
auteurss van het handboek over principieel onderhandelen zijn het er wel over eens 
datt onderhandelaars acceptabel moeten zijn voor alle deelnemers, omdat ze in 
praktijkk vaak niet neutraal zijn (Susskind et al. 1999). 
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StrategischStrategisch nichemanagement 
Ookk de theorievorming rond innovaties kent een ontwikkelingvan denken in ter-
menn van inhoudelijke sturing naar die van processturing. Deze verschuiving vloeit 
voortt uit de constatering dat de effecten van nieuwe technologieën niet te voorspel-
lenn zijn, voordat ze daadwerkelijk zijn ontwikkeld en worden gebruikt. De opti-
malee strategie kan dus ook niet bekend zijn. In plaats daarvan moeten experimen-
terenn en maatschappelijk leren een integraal onderdeel van technologiebeleid 
wordenn (Rip et al. 1995). Constructive Technology Assessment gaat er van uit dat 
velee heterogene actoren invloed hebben op ontwikkelingen, omdat zij noodzake-
lij kk zijn voor een succesvolle introductie van een nieuwe technologie. Barrières 
voorr de introductie van een nieuwe technologie kunnen volgens deze benadering 
inn plaats van als onoverkoombare obstakels juist als ongebruikte kansen worden 
gezienn (Remmen 1995) 

Eenn wijze om regimeverandering in gang te zetten en te sturen is strategisch 
nichemanagement.. De nichebenadering hanteert onder meer de volgende om-
schrijving:: 'SNM [strategie niche management] refers to the management of the 
processs of (technological and/or market) niche creation, development and break-
downn tot enable regime-shifts.' (Hoogma et al. 2002:30) 

Belangrijkee elementen van strategisch nichemanagement zijn dat bescherming 
voorr de technologische niche wordt geboden, dat interactief leren, samenwerking 
enn institutionele aanpassing worden gestimuleerd en dat ongewenste gevolgen van 
eenn nieuwe technologie worden gecorrigeerd (Hoogma 2000). Strategisch niche-
managementt zou zich verder moeten kenmerken door een coherente, geduldige, 
gefaseerdee aanpak gericht op de lange termijn en niet te snel willen gaan. Een ander 
essentieell  kenmerk is een hoge mate van reflexiviteit. Strategische nichemanagers 
zoudenn zelf door monitoring en beleidsevaluaties moeten leren van de nicheont-
wikkeling.. De aanpak is verder uitgewerkt in een stappenbenadering (Kemp et al. 
2001,, Weber 1999). Kemp en anderen bijvoorbeeld menen dat strategisch niche-
managementt uit vijf stappen bestaat:10 

1.. een keuze maken voor een technologie; 
2.. een experiment selecteren; 
3.. het experiment opzetten; 
4.. het experiment opschalen; 
5.. gefaseerde afbouw van de bescherming van de technologische niche. 

Err worden in de nichebenadering ook bredere definities van strategisch niche-
managementt gehanteerd: 'SNM [strategie nichemanagement] consists of the exper-
imentationn with new technologies in society but also includes policies to further 
diffusee technologies that help to create a regime transformation.' (Hoogma et al. 
2002:181)) Het is echter beter om de definitie van strategisch nichemanagement te 
beperkenn tot sturing van de processen in en rond pilotprojecten om de kans op ver-
spreidingg van een nieuwe wenselijk geachte veelbelovende technologie te vergro-
ten.. Binnen pilotprojecten gaat het om de processen netwerkvorming, onderhan-
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delenn en kennisuitwisseling. In de omgeving van de pilotprojecten gaat het alleen 
omm netwerkvorming en uitwisseling van leerervaringen uit pilotprojecten. Dit 
wordtt de leeromgeving van pilotprojecten genoemd. Andere sturing, bijvoorbeeld 
mett een R&D programma of een belastingmaatregel valt volgens de nieuwe defini-
tiee niet onder strategisch nichemanagement, ook niet als het gericht is op regime-
veranderingg en expliciet naar aanleiding van leerervaringen uit pilotprojecten 
plaatsvindt. . 

Dee nichebenadering benadrukt datt strategisch nichemanagement een vorm van 
procesmanagementt is. Netwerksturing is daarom een goed aanknopingspunt voor 
hett ontwikkelen van indicatoren. 

AangrijpingspuntenAangrijpingspunten voor netwerksturing 
Sturingg in netwerken moet rekening houden met de complexiteit van netwerken 
enn de grilligheid van besluitvormingsprocessen. Door de vele afhankelijkheidsrela-
tiess en de dynamiek in een netwerk zijn de gevolgen van strategische sturing slechts 
inn beperkte mate voorspelbaar (De Bruijn & Ten Heuvelhof 1995). Daarom is het 
ookk moeilijk om aan te geven wat een goede sturing in netwerken is, gezien de 
geringee voorspelbaarheid van de gevolgen ervan. 

Voorr het analyseren van sturing in netwerken worden de volgende indicatoren 
gebruikt: : 
1.. Gelegitimeerde sturing. Ervan uitgaande dat neutrale sturing niet mogelijk is 

dientt netwerksturing aan een aantal voorwaarden te voldoen. De wijze waarop 
sturing,, zoals het management van een project, plaatsvindt is acceptabel voor 
allee deelnemende partijen wat betreft persoon, organisatie en rol (Susskind 
1999).. Op basis van de theorie van De Bruijn en Ten Heuvelhof over netwerk-
sturingg kan daaraan worden toegevoegd dat sturende actoren openheid van 
zakenn geven over de eigen doelen en dat netwerksturing duidelijk gescheiden 
wordtt van inhoudelijke sturing (De Bruijn & Ten Heuvelhof 1995). 

2.. Gericht op volledige netwerkvorming. Het management draagt zorg voor 
(proceduress van) toe- en uittreding in het netwerk. De kern van sturing in net-
werkenn is volgens De Bruijn en Ten Heuvelhof het onderhouden van relaties 
mett actoren, ook wanneer dit op een bepaald moment voor een concreet pro-
bleemm niet nodig is. Dergelijke 'overvloedige relaties' leveren nieuwe ideeën op 
enn zijn van grote betekenis voor de strategische positie van een actorr in een net-
werk,, bijvoorbeeld omdat de handelingsalternatieven toenemen. Sturing in 
netwerkenn bestaat daarnaast uit het stimuleren van coöperatief gedrag bij de 
actorenn waarvan men de medewerking nodig heeft en het buiten spel zetten 
vann andere actoren ('losers'). Nieuwe actoren toelaten in een netwerk hoeft 
niett tot nieuwe perspectieven te leiden als de deelnemers bewust geen andere 
perspectievenn toelaten (Schaap & Van Twist 1997). 

3.. Het management creëert voorwaarden voor principieel onderhandelen en ken-
nisuitwisseling.. Sturende actoren hebben volgens De Bruijn en Ten Heuvelhof 
tee maken met een grilli g en ongestructureerd besluitvormingsproces vanwege 
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dee sociale en cognitieve kenmerken van het netwerk en vanwege het strategi-
schee gedrag en lerende vermogen van actoren. De grilligheid van het besluit-
vormingsprocess heeft een temporele dimensie die onder meer te herkennen is 
aann een onregelmatige voortgang en een onduidelijk start- en eindpunt. De 
inhoudelijkee dimensie is te herkennen aan verschuivingen in de probleemdefi-
nitiee of de verschillende oplossingen die zich in de loop van de tijd voordoen. 
Dee grilligheid van besluitvormingsprocessen biedt zowel kansen als bedrei-
gingenn voor sturing in netwerken (De Bruijn & Ten Heuvelhof 1995). Een 
mogelijkheidd is om de kans op een koppeling tussen problemen en oplossingen 
tee vergroten door creatief met de formulering van problemen en oplossingen 
omm te gaan, door te zorgen dat actoren elkaar op de juiste momenten en juiste 
plaatss tegenkomen en te zorgen dat de koppeling voor ieder van de benodigde 
actorenn bevredigend is. Een andere mogelijkheid is om de besluitvorming in 
volgendee fasen te beperken door 'points of no return' te genereren of juist te 
verruimenn door besluitvorming uit te stellen 'wait and see'. Sturende actoren 
kunnenn door tijdsvoorwaarden te stellen of procedures vast te leggen de tempo-
relee grilligheid van besluitvorming beïnvloeden. Ze kunnen ook andere voor-
waardenn stellen, zoals openheid van zaken geven. Het is in ieder geval essentieel 
niett de schijn op te houden dat de besluitvorming een rationeel proces is dat 
doorr één actor wordt gestuurd. Belangrijk is ook een persoonlijke benadering 
vann de deelnemers. Sturende actoren kunnen investeren in een persoonlijke 
relatiee bijvoorbeeld door de deelnemers persoonlijk uit te nodigen, door inte-
ressee te tonen voor hun achtergrond et cetera (Bekkers et al. 1986, Fisher et al. 1983). 

Tabell  2.10. Succesfactoren 

succesfactorensuccesfactoren indicatoren 

netwerkvorming g 

principieell onderhandelen 

kennisuitwisseling g 

sturingg gelegitimeerde sturing 

gerichtt op volledige netwerkvorming 
creëertt voorwaarden voor principieel onderhandelen 
creëertt voorwaarden voor kennisuitwisseling 

Uitwerkin gg van de vraagstellin g 

Voorr het beantwoorden van de vraag hoe pilotprojecten de verspreiding van 
nieuwee duurzame technologieën kunnen stimuleren is in het voorgaande nagegaan 
welkee functie pilotprojecten kunnen vervullen. In algemene termen kan met pilot-
projectenn regimeverandering in gang worden gezet, mits er op macroniveau andere 
gunstigee ontwikkelingen zijn. De functie van pilotprojecten is uitgewerkt in moge-
lijk ee effecten om het succes van pilotprojecten bij de verspreiding van nieuwe tech-
nologieënn te kunnen bepalen. De conclusie, gebaseerd op de nichebenadering en 
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dee adoptie-diffusietheorie, is dat pilotprojecten bij betrokken actoren tot leren, 
socialee aanpassing en toenemend gebruik kunnen leiden. Di t worden de directe 
effectenn van een pilotproject genoemd. Het externe succes van pilotprojecten is 
omschrevenn als maatschappelijke inbedding van de leerervaringen uit pilotprojec-
ten.. Om na te kunnen gaan of pilotprojecten tot deze effecten hebben geleid zijn 
indicatorenn ontwikkeld. 

Vervolgenss is nagegaan hoe het succes van pilotprojecten verklaard kan worden; 
mett andere woorden welke theoretisch gefundeerde succesfactoren geformuleerd 
kunnenn worden. Deze succesfactoren bestaan uit de processen die plaatsvinden bij 
dee totstandkoming van pilotprojecten en bij de overdracht van leerervaringen. De 
succesfactorenn zijn gecategoriseerd als: volledige netwerkvorming; principieel 
onderhandelen;; goede kennisuitwisseling en netwerksturing. 

Nuu de effecten en succesfactoren zijn geformuleerd, kan de centrale vraagstelling 
alss volgt worden uitgewerkt (zie ook figuur 2.3): 
1.. Wat zijn de directe effecten van pilotprojecten met zonnecelsystemen in de 

woningbouw? ? 

2.. Wat is de invloed van de interne processen op de directe effecten van de pilot-
projecten? ? 

3.. Zij n de leerervaringen van pilotprojecten met zonnecelsystemen in de woning-
bouww maatschappelijk ingebed? 

4.. Wat is de invloed van de leeromgeving op de maatschappelijke inbedding? 

Figuu rr  2 . 3 . Processen en ef fecten 

PROCESSEN N EFFECTEN N 

maatschappelijke e 
inbedding g 

omgevin g g 

T\\ /_- netwerkvorming, principieel 
\{\{ ^ onderhandelen en netwerksturing 

omgevin g g 

kennisuitwisseling g * * netwerkvorming g 
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Indienn is aangetoond dat pilotprojecten de verspreiding van een nieuwe technolo-
giee kunnen stimuleren als de totstandkoming goed verloopt en er een gunstige leer-
omgevingg bestaat kunnen ook meer beleidsmatige vragen aan de orde worden 
gesteld: : 
i.. Hoe kunnen pilotprojecten goed worden opgezet en ingericht? Op basis van 

hett inzicht van de relatie tussen succesfactoren en effecten van pilotprojecten 
kann worden nagegaan welke succesfactoren handvatten bieden om richtlijnen 
voorr succesvolle projecten te formuleren. Ook zal worden aangegeven wanneer 
hett stimuleren van pilotprojecten zinvol is. Het gaat hierbij zowel om het 
momentt van starten als van stopzetten. 

2.. Wat zijn de beperkingen van pilotprojecten? Een belangrijk uitgangspunt in de 
nichebenaderingg is dat pilotprojecten alleen nooit tot regimeverandering kun-
nenn leiden. Op basis van het empirische onderzoek en een verdere theoretische 
verkenningg zal worden beargumenteerd tot hoever de kracht van pilotprojec-
tenn reikt. Een belangrijke vraag daarbij is waarover niet geleerd kan worden in 
pilotprojecten. . 

3.. Voor welk soort technologieën is strategisch nichemanagement zinvol ? Zonne-
celsystemenn vormen de casus voor het beantwoorden van de centrale vraagstel-
ling.. Vervolgens is uiteraard de vraag aan de orde bij welke nieuwe technolo-
gieënn vergelijkbare ontwikkelingen verwacht kunnen worden. 

Conclusie s s 

Inn dit hoofdstuk is een theoretische fundering gelegd voor het onderzoek naar de 
functiee van pilotprojecten in de verspreiding van een nieuwe technologie en de 
processenn die het succes van pilotprojecten kunnen verklaren. Op basis van in-
zichtenn uit de nichebenadering en de adoptie-diffusietheorie kan worden gecon-
cludeerdd dat betrokken actoren in succesvolle pilotprojecten kunnen leren en dat 
pilotprojectenn kunnen leiden tot sociale aanpassing en toenemend gebruik. 
Tevenss kunnen ze leiden tot maatschappelijke inbedding. 

Omm het succes van pilotprojecten te kunnen verklaren is het nodig de genoemde 
benaderingenbenaderingen uit te breiden met andere benaderingen, zoals de techno-economi-
schee netwerktheorie van Callon, de benadering van principieel onderhandelen van 
Susskindd en anderen en de theorie over netwerksturing van De Bruijn en Ten 
Heuvelhof.. Pilotprojecten vormen een tijdelijk netwerk en kunnen het begin zijn 
vann een uitgebreid innovatie-diffusienetwerk. Deze projecten zijn niet zozeer een 
enkell  beleidsinstrument, maar een ontmoetingsruimte waarin onderhandeld en 
beslotenn wordt en waar meerdere sturingspogingen worden gedaan. De interne 
processenn bij de totstandkoming van een pilotproject kunnen naar verwachting de 
directee effecten ervan verklaren en als procesvoorwaarden worden beschouwd. De 
verklaringg voor de maatschappelijke inbedding van leerervaringen wordt gezocht 
inn de leeromgeving van de pilotprojecten: de samenstelling van het innovatie-dif-
fusienetwerkk en de uitwisseling van leerervaringen. 
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Waaromm pilotprojecten met zonnecelsystemen interessant zijn als empirische 
casuss om de centrale vraag te beantwoorden komt in het volgende hoofdstuk aan 
dee orde. In dat hoofdstuk zullen tevens de onderzochte projecten kort worden 
beschrevenn en wordt uit de doeken gedaan hoe het onderzoek is aangepakt. 

Hett raamwerk voor de analyse is te zien in onderstaande tabellen: 

Tabell  2 .11 . Beoogde effecten van pilotprojecten 

onderzoeksvraagonderzoeksvraag effecten 

11 leren 

11 sociale aan 

11 toenemenc 

passing g 

gebruik k 

indicatoren indicatoren 

lerenn door ervaring 
interactieff leren 
positieff en negatief leren 
lerenn door monitoring 
lerenn door kennisoverdracht 
positieff leren 

individuelee structurele verandering 

coöperatiee nieuwe actoren 
herhaaldd gebruik 

maatschappelijkee inbedding inhoudelijke koppeling tussen leerervaringen en 
externee veranderingen 

Tabell  2.12. Succesfactoren 

onderzoeksvraagonderzoeksvraag succesfactoren indicatoren indicatoren 

2.4 4 

2 ,4 4 

2 ,4 4 

netwerkvorming g 

principieell onderhandelen 

kennisuitwisseling g 

sturing g 

volledigheid d 
deelnemerss van nieuwe en bestaande regime 
juistee vertegenwoordiging 

overeenstemmingg over doel 
zelforganiserendd proces 
openn proces 
creatieff proces 
informatiee uit omgeving 

wederzijdsee uitwisseling 
evenwichtt typen informatie 
accuratee en zinvolle informatie 
aantrekkelijkee technische artefacten 
uitwisseling// overlap van personen 

gelegitimeerdee netwerksturing 
gerichtt op volledige netwerkvorming 
creëertt voorwaarden voor principieel onderhandelen 
creëertt voorwaarden voor kennisuitwisseling 





HoofdstakHoofdstak 3 

Aanpa kk van het onderzoe k 

Hett empirische onderzoek naar de functie van pilotprojecten in de verspreiding 
vann een nieuwe techniek is in twee delen opgesplitst. In het eerste deel is de blik 
naarr binnen gericht; naar de interne processen en de effecten op de actoren die bij 
dee pilotprojecten zijn betrokken. Vier projecten met zonnecelsystemen in de 
woningbouww die in ongeveer dezelfde periode zijn geïnitieerd en gerealiseerd zijn 
vergeleken.. Deze projecten zijn vrij groot gezien het aantal woningen. Drie projec-
tenn hadden als doel om te leren over zowel technische als sociale aspecten. Op basis 
vann dit deel van het onderzoek kan de verwachting dat pilotprojecten succesvol 
zijnn indien de interne processen goed zijn verlopen, worden getoetst. 

Inn het tweede deel is de blik naar buiten gericht: naar de externe ontwikkelingen 
enn de aansluiting daarvan bij de leerervaringen uit de pilotprojecten. Het gaat 
onderr meer om technologie-, product- en beleidsontwikkelingen. 

Ditt hoofdstuk behandelt de wijze waarop het empirische deel van het onderzoek 
iss aangepakt. Eerst wordt uiteen gezet waarom zonnecelsystemen in de woning-
bouww geschikt zijn om de centrale vraagstelling te beantwoorden. Vervolgens 
wordtt ingegaan op de twee delen van het empirische onderzoek. Het eerste deel dat 
zichh richt op de pilotprojecten zelf en het tweede deel dat de omgeving van de 
pilotprojectenn centraal stelt. Per deel wordt aangegeven welk empirisch materiaal is 
gebruiktt en hoe dit is verzameld en geanalyseerd. 

Keuzee voo r zonnecelsysteme n in de woningbou w 

Omm de functie van pilotprojecten in de verspreiding van een nieuwe techniek goed 
tee kunnen onderzoeken is één technologie, uitgewerkt in producten voor een spe-
cifiekk potentieel marktsegment, centraal gesteld: netgekoppelde zonnecelsystemen 
inn de woningbouw. Dit maakt het mogelijk om in detail in te gaan op de verschil-
lenn tussen de projecten. 

Omm een aantal redenen zijn zonnecelsystemen in de woningbouw geschikt als 
casuss voor onderzoek naar de functie van pilotprojecten in de verspreiding van een 
nieuwee techniek: 
i.. Voor een succesvolle introductie van zonnecelsystemen in de woningbouw is 

eenn ingrijpende verandering van structuren en culturen nodig, zoals in hoofd-
stukk 2 is betoogd. 
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2.2. Hiermee samenhangend is dat belanghebbende partijen vele problemen zien 
voorr de introductie van deze techniek, zoals de hoge kosten, de onbekendheid 
vann de techniek, de moeilijke inpasbaarheid bij energiebedrijven enzovoorts 
(ziee hoofdstuk i). 

3.. De pilotprojecten waren onderdeel van een langlopend 'leerprogramma' van 
Novem,, dat de pilotprojecten enigszins op dezelfde manier beziet als in deze 
studie.. Zo waren de grotere projecten bedoeld om niet alleen te leren van tech-
nischee aspecten, maar ook van sociale aspecten. 

4.. De pilotprojecten vonden niet binnen één organisatie plaats, maar vergden 
samenwerkingg van sectoren die voorheen gescheiden waren: de aanbieders van 
zonnecelsystemen;; de bouwwereld en de energiewereld. Een dergelijke 'con-
frontatie'' tussen bestaande regimes en nieuwkomers kan bevorderlijk zijn voor 
veranderingsprocessen. . 

Naastt deze theoretische argumenten had de keuze voor zonnecelsystemen in de 
woningbouww twee belangrijke methodologische voordelen. In de eerste plaats was 
hethet mogelijk om meerdere projecten die ongeveer tegelijk werden gerealiseerd te 
vergelijken.. Hierdoor waren de 'omgevingsfactoren' min of meer constant en kon 
dee relatie tussen interne processen bij de totstandkoming en directe effecten goed 
onderzochtt worden op basis van een vergelijkende analyse. 

Inn de tweede plaats bestond in Nederland een PV-platform. Dit platform is te 
beschouwenn als een geformaliseerd innovatie-diffusienetwerk dat afspraken 
maaktee om de introductie van zonnecelsystemen in de gebouwde omgeving te sti-
muleren.. Uitwisseling van kennis tussen de pilotprojecten en de omgeving was 
hierdoorr relatief simpel te onderzoeken. 

Analys ee van de pilotprojecte n 

InIn het eerste deel van het onderzoek worden vier pilotprojecten onderling vergele-
kenn om de eerste twee onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden: 
1.. Wat zijn de directe effecten van pilotprojecten met zonnecelsystemen in de 

woningbouww op de betrokken actoren? 
2.. Wat is de invloed van netwerkvorming, onderhandeling, kennisuitwisseling en 

sturingg op de directe effecten van de pilotprojecten? 

Vann alle vier projecten zijn interne processen en effecten op de betrokken actoren 
(directee effecten) onderzocht. Door de projecten te vergelijken is nagegaan of de 
verschillenn in het succes van de projecten zoals verondersteld inderdaad toe te 
schrijvenn zijn aan de interne processen. Dit deel van het onderzoek is toetsend van 
karakter. . 
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SelectieSelectie van de casus 

SelectieSelectie en beschrijving van de pilotprojecten 
Hett onderzoek diende zich, zoals gezegd, te richten op pilotprojecten die in een 
zelfdee periode en een vergelijkbare omgeving tot stand komen. Alleen dan is het 
goedd mogelijk om de effecten te vergelijken en de verschillen te begrijpen. Een 
anderee belangrijke afweging bij de keuze voor de casestudies was dat de praktijk-
projectenn een redelijke omvang dienden te hebben, zodat veel geleerd kon worden 
overr sociale en met name institutionele aspecten. 

Dee vier onderzochte projecten voldoen aan deze voorwaarden (zie tabel 3.1). De 
projectenn zijn goed te vergelijken, omdat niet alleen het marktsegment, maar ook 
velee andere factoren constant zijn, zoals het tijdsbestek, subsidies, nationale wet-
enn regelgeving et cetera. Hoewel het project in Apeldoorn twee jaar later is gereali-
seerdd dan de andere drie projecten, is het wel één van de eerste projecten. Het initia-
tiefwerdd al in 1991 genomen, maar de totstandkoming had met vele vertragingen te 
kampen.. De projecten zijn bovendien de eerste vier projecten in Nederland met 
zonnecelsystemenn op 50 woningen of meer (zie bijlage II). 

Driee projecten zijn genoemd naar de plaats waar ze zijn gerealiseerd: Amster-
dam,, Apeldoorn en Amersfoort. Het vierde project dat ook in Amersfoort is gerea-
liseerdd wordt het AC-project1 genoemd. Met deze naam wordt het onderscheiden 
vann het andere project in Amersfoort. Bovendien wordt hiermee duidelijk gemaakt 
datt alleen het AC-project slechts één zonnepaneel (een AC-module) per woning 
heeft,, terwijl in de andere projecten grote dakgeïntegreerde PV-systemen gereali-
seerdd zijn. Het AC-project is ook het enige project waarvoor geen subsidie is ver-
leend. . 

Behalvee de datum van oplevering, de omvang van de zonnecelsystemen en de 
subsidie,, verschillen de projecten wat betreft de eigendomsverhoudingen. In 
Amsterdamm en Amersfoort hebben de energiebedrijven de zonnecelsystemen in 
eigendomm om het beheer eenvoudig te houden. In Apeldoorn en het AC-project 
zijnn de zonnecelsystemen overgegaan in handen van de huiseigenaren. Hiervoor 
hebbenn de bewoners een hun onbekende meerprijs betaald. 

Tabell  3 .1 . Kenmerken van de onderzochte pilotprojecten 

Amsterdam m 

Apeldoorn n 

Amersfoort t 

AC-project t 

jaar jaar 

initiatief initiatief 

1991 1 

1991 1 

1993 3 

1994 4 

jaar jaar 

oplevering oplevering 

1996 6 

1996-1998 8 

1995-1996 6 

1996 6 

aantal aantal 

PV-woningen PV-woningen 

71 1 

94 4 

50 0 

217 7 

aantal aantal 

woningen woningen 

zonderzonder PV 

429 9 

20 0 

64 4 

0 0 

totaaltotaal ver-

mogen mogen 

(kWp) (kWp) 

250 0 

218,8 8 

110 110 

21,7 7 

eigendom eigendom 

woningen woningen 

particulier r 

particulier r 

woning--
bouw--

corporatie e 

particulier r 

eigendomeigendom PV 

energie--
bedrijf f 

particulier r 

energie--
bedrijf f 

particulier r 

subsidie subsidie 

Novem/EU Novem/EU 

49% % 

58% % 

50% % 

geen n 
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SelectieSelectie van actoren 
Dee netwerken van actoren die een pilotproject realiseren ofwel gebruik maken van 
dee resultaten worden tijdelijke netwerken genoemd. Hiermee wordt aangegeven 
datdat zij na de realisatie van het project ophouden te bestaan en worden ze onder-
scheidenn van het nationale innovatie-diffusienetwerk rond een nieuwe techniek. 

Omm te bepalen onder welke actoren het eerste deel van het onderzoek plaats 
moestt vinden zijn in het netwerk primaire en secundaire actoren onderscheiden. ! 

Dee primaire actoren zijn in het onderzoek betrokken. 
Dee eerste groep primaire actoren zijn de deelnemers. Dit zijn actoren die partici-

perenn in de onderhandelingen. Een verdere inperking is gemaakt op basis van twee 
soortenn machtsuitoefening in netwerken. Bij beïnvloeding gaat het erom middels 
overtuigendee informatie de perceptie van de actor over de relatie tussen gedrag en 
dee consequenties daarvan te veranderen (Knoke 1994). Deze machtsuitoefening 
vindtt vooral plaats tussen de actoren die vrijwilli g meewerken aan het project. 
Dezee actoren zijn voor het onderzoek dus heel belangrijk en worden als deelnemers 
beschouwd.. Dominantie is het type macht, waarbij een actor het gedrag van een 
anderee kan controleren door middel van sancties (Knoke 1994). Deze vorm van 
machtt bestaat in de zonnecelprojecten vooral tussen de opdrachtgever(s) en de 
(onderaannemers.. Aannemers worden daarom in principe als secundaire actoren 
beschouwd.. Uitsluiting van de aannemers zou echter betekenen dat problemen die 
ontstaann bij de overgang van voorbereiding naar uitvoering van het project over 
hethet hoofd worden gezien. Omdat het in netwerken van groot belang blijkt te zijn 
omm uitvoerders in een vroeg stadium bij de besluitvorming te betrekken (Bekkers 
ett al. 1996, Grin & Van de Graaf 1995), is ervoor gekozen om de belangrijkste uit-
voerderr wel als deelnemer te beschouwen. 

Dee tweede groep primaire actoren zijn de betroffenen. Dit zijn actoren die niet 
deelnemenn aan de besluitvorming, maar er wel de gevolgen van ondervinden. 

Secundairee actoren in het tijdelijke netwerk zijn de onderaannemers en toeleve-
rancierss en actoren die randvoorwaarden stellen, maar niet participeren in de reali-
satiee van het project. 

EmpirischEmpirisch materiaal 

Dee vier projecten zijn bestudeerd met een combinatie van onderzoeksmethoden. 
Ziee voor een overzicht tabel 3.2. 

Dee dossiers van de projectleiders vormden in de meeste gevallen de start voor 
hethet empirische onderzoek naar de processen, omdat hiermee de chronologie van 
gebeurtenissenn en de geformaliseerde besluiten vastgesteld konden worden.4 Voor 
eenn beschrijving van de processen is aanvankelijk aansluiting gezocht bij de trans-
latiemomentenn van Callon.5 Translaties verwijzen naar strategieën van actoren in 
eenn technologisch ontwikkelingstraject (Callon 1986). Het bleek echter prakti-
scherr te zijn om een indeling in fasen van een bouwproces te gebruiken. De 'feite-
lijke'' kennis uit de dossiers is aangevuld met interviews onder deelnemers over 
belangrijkee momenten en hun oordeel over de wijze waarop de processen verlie-
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pen.. Tevens zijn de betroffenen geënquêteerd over hun mening over de kennisuit-
wisseling.. Verder zijn enkele belangrijke vergaderingen en andere bijeenkomsten 
bijgewoond. . 

Dee directe effecten zijn met name vastgesteld aan de hand van interviews en 
enquêtes.. De betrokken organisaties zijn na realisatie van het project geïnter-
viewd.. Particulieren zijn geënquêteerd direct nadat ze de woning hadden gekocht 
enn enkele jaren later. 

Ditt onderzoek is grotendeels gebaseerd op empirisch materiaal dat in het kader 
vann extern gefinancierd onderzoek sinds 1994 is verzameld en geanalyseerd. De be-
langrijkstee financier voor het onderzoek was Novem. Aanvullende financiering 
kwamm van de energiebedrijven ENW Amsterdam en Nuon. Alle opdrachtgevers 
hebbenn de uitvoering van het onderzoek vrij gelaten en zich niet bemoeid met de 
formuleringg van de conclusies. 

Tabell  3.2. Methoden van onderzoek naar de vier projecten 

AmsterdamAmsterdam Apeldoorn Amersfoort AC-project 

interviewss deelnemers + 

enquêtee (toekomstige) bewoners + 

gebruiksanalysee bewoners 

dossierr + 

observatiee + 

rapportagess (zie tabel 3.3) 3, 4, 8, 9, 10, 

11,12 2 

++ uitgebreid, * beperkt, - niet onderzocht (1) bewonersonderzoek Silvester (1998) 

Hierr is waar mogelijk gebruik gemaakt van eerder gepubliceerd materiaal (zie 
tabell  3.3). Het was wel noodzakelijk om het gepubliceerde materiaal nader te analy-
serenn en de daarvoor gebruikte bronnen opnieuw te raadplegen. De in het eerdere 
onderzoekk gebruikte indicatoren waren namelijk iets anders en de effecten bij de 
betroffenenn waren nog niet geïntegreerd met de effecten bij de deelnemers. Boven-
dienn dienden nadere statistische analyses te worden gedaan om de gegevens van de 
bewonerss in Apeldoorn en Amsterdam te kunnen vergelijken. Ontbrekende infor-
matiee is, indien dat mogelijk was, verkregen door enkele korte telefonische inter-
views. . 

-O) ) 
-0) ) 

++ + 

1,2,3,5,, 3,11 3,6 
7,8 8 
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Tabell  3.3. Onderzoeksrapportages 

11 Visser, E.B.M., N.J.C.M. van der Borg, A.LJ. Klopstra & N.J. Uitzinger, Beheer en Monitoring van 
100100 netgekoppelde  PV-installaties  op nieuwbouwwoningen  te Apeldoorn.  Nuon : Arnhem , 2001. 

22 Klopstra , A. & B. van Mierlo , Wonen  in een  woning  met  zonnepanelen  in  Apeldoorn.  Onderzoek  naar 
ervaringenervaringen van bewoners van het Woudhuis. Amsterdam: IVAM Environmental Research, 2000 

33 Mierlo , B. van , Sociale  monitoring  van PV-projecten.  Een evaluatie van de  rol  van pilotprojecten  bij  de 
introductieintroductie van zonnecellen in de woningbouw. Amsterdam: IVAM Environmental Research, 2000. 

44 Klopstra . A. & B. van Mierlo , Ervaringen  van bewoners  met  zonnepanelen.  Vergelijkend  onderzoek in 
AmsterdamAmsterdam en Barendrecht. Amsterdam: IVAM Environmental Research 1999. 

55 OudshoflF , B. & B. van Mierlo , De totstandkoming  van een groot  zonnecelproject  in  Apeldoorn.  Inter n 
rapport.. Amsterdam: IVAM Environmental Research, 1999. 

66 OudshoflF , B. & B. van Mierlo , De totstandkoming  van een nieuwbouwproject  met  AC-modules  en 
zonnecollectoren.zonnecollectoren.  De Hoge Hoven,  Nieuwland,  Amersfoort.  Amsterdam : IVAM Environmenta l 
Research,, 1999. 

77 OudshoflF , B. & B. van Mierlo , De verkoop  van woningen  met  zonnepanelen  in  Apeldoorn.  Onderzoek 
onderonder de kopers. Amsterdam: IVAM Environmental Research, 1999. 

88 Mierlo , B. van , Zonnecellen  op de woning:  Wat vinden  kopers  daarvan?  Een vergelijking  van drie 
projecten.projecten. Amsterdam: IVAM Environmental Research, 1999. 

99 OudshofF , B. & B. van Mierlo , Verslag  van de workshop  Zonnecellen  in Stedelijke  Nieuwbouwwijken. 
VoorbeeldgemeenteVoorbeeldgemeente Amsterdam. Amsterdam: IVAM Environmental Research, 1998. 

100 OudshoflF , B., A. van Roekei &J . Uitzinger , Ervaringen  van bewoners van woningen  met  zonnecellen 
inin Nieuw-Sloten. Amsterdam: IVAM Environmental Research, 1998. 

111 Mierlo , B. van , De totstandkoming  van twee grote  pilotprojecten  met  zonnecellen  in  nieuwbouwwijken. 
EenEen vergelijking  tussen  Amsterdam  en Amersfoort.  Amsterdam : IVAM Environmenta l Research , 
1997. . 

122 Mierlo . B. van & M. Sprengers , Een woning  met  zonnecellen  kopen.  Onderzoek  onder  inschrijvers en 
koperskopers van nieuwbouwwoningen in Amsterdam. Amsterdam: IVAM Environmental Research, 1995. 

InterviewsInterviews met deelnemers 
Mett alle deelnemers van de vier projecten zijn vlak na de realisatie van de projecten6 

interviewss gehouden: energiebedrijven, projectontwikkelaars, architecten, PV-leve-
ranciers,, subsidiegevers et cetera. Deze interviews zijn veelal aangevuld met per-
soonlijkee gesprekken. Alle deelnemers waren zonder meer bereid om zich te laten 
interviewen.. De interviews gingen over de realisatie en de resultaten van de projec-
tenn en over de wijze waarop de actoren de totstandkoming zelf beleefden. 

Dee interviews hadden een halfgestructureerd karakter. Deze vonden plaats aan 
dee hand van een checklist waarin de meeste succes- en effectindicatoren uit hoofd-
stukk 2 waren opgenomen. Van de meeste interviews zijn uitgebreide verslagen 
opgesteldd die zijn geautoriseerd door de geïnterviewden. 

EnquêtesEnquêtes onder betroffenen 
Dee huiseigenaren kunnen worden gezien als betroffenen. Tijdens de realisatie had-
denn ze geen rol in de besluitvorming, maar ze ondervonden wel de gevolgen van de 
pilotprojecten.. In Amsterdam en Apeldoorn is longitudinaal onderzoek gedaan 
onderr de huiseigenaren.7 Op twee momenten is een enquête gehouden: direct na 
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hett kopen van de woning en enkele jaren na de verhuizing.8 In Amsterdam zijn 
bovendienn na anderhalf jaar bewoning interviews gehouden met de bewoners. 
Tweederdee van de bewoners heeft aan dit onderzoek meegewerkt. Om na te gaan 
off  de kopers van de zonnewoningen een selecte groep zijn is ook onderzoek gedaan 
onderr kopers van woningen zonder zonnepanelen in Amsterdam en de brede groep 
vann belangstellenden in Apeldoorn. Voor het project in Amersfoort is gebruik 
gemaaktt van de resultaten van een bewonersonderzoek dat is uitgevoerd door Sil-
vesterr (1998). Ook dit onderzoek was longitudinaal van opzet. 

Dee respons op de enquêtes was over het algemeen hoog. Steeds heeft ruim de 
helftt van de bewoners van de zonnewoningen gereageerd op de enquête (zie tabel 
3.4).. Ondanks de hoge respons stonden de geringe aantallen respondenten per 
onderzoeksgroepp een analyse geheel volgens onderstaand model niet toe.9 

Tabell  3.4. Respons onder kopers en bewoners 

groep groep 

Amsterdamm PV-woning 

woningg zonder PV 

Apeldoornn PV-woning 2e fase 

belangstellenden n 

bijbij koop 

aangeschreven aangeschreven 

34 4 

126 6 

76 6 

78 8 

(N) (N) responsrespons (N) respons (%) 

17 7 

48 8 

54 4 

17 7 

50 0 

38 8 

71 1 

22 2 

bijbij bewoning 

aangeschrevenaangeschreven (N) respons (N) respons (%) 

344 17 50 

--
800 44 55 

--

VragenlijstVragenlijst enquêtes 
Voorr het maken van de vragenlijst voor de kopers en bewoners is gebruik gemaakt 
vann een verkennend onderzoek in Heerhugowaard (Van Mierlo et al. 1994). De 
bewonerss van negen van de tien zonnewoningen in deze gemeente waren uitge-
breidd geïnterviewd om een idee te krijgen van hun houding tegenover PV, de ach-
tergrondenn van hun houding en hun ervaring. De inzichten van dit verkennende 
onderzoekk en de adoptietheorie van Rogers (1983) zijn gebruikt om een analyse-
modell  op te stellen (zie figuur 3.1). Op basis van dit model zijn zogenoemde geslo-
tenn vragen opgesteld voor de projecten in Apeldoorn en Amsterdam. Het voordeel 
vann deze kwantitatieve aanpak is dat veranderingen in de houding ten aanzien van 
PVV en verschillen tussen de projecten statistisch geanalyseerd konden worden. 

Eénn deel van het analysemodel voor adoptie van PV bestaat uit het besluitvor-
mingsprocess van de particulieren. Dit bestaat in min of meer chronologische volg-
ordee uit de volgende fasen: 
1.. De vorming van een mening over PV; 
2.. Adoptie van de zonnewoning en PV-voorkeur; 
3.. Ervaringen opdoen met de zonnecelsystemen; 
4.. Tevreden zijn over de woning en de zonnecelsystemen; 
5.. Aanpassing van de mening over PV. 
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Figuu rr  3 . 1 . Analysemodel adoptie PV 
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-- Installatie 
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Hett andere deel van het analysemodel bestaat uit factoren die het oordeel over PV 
beïnvloeden: : 
i.i. informatie over het project, informatiebehoefte en kennis van PV; 
2.. de sociale omgeving; 
3.. persoonskenmerken; 
4.. situatiekenmerken; 
5.. kenmerken van het product (het project). 

Centraall  in het analysemodel staat de mening over"PV. Om de mening te peilen zijn 
ruimm 25 stellingen voorgelegd die ingaan op de kenmerken van een innovatie die 
volgenss Rogers de houding ten aanzien van de innovatie beïnvloeden. De antwoor-
denn op deze stellingen zijn samengevoegd tot een mening over PV in het algemeen 
enn een mening over zonnecelsystemen in de woningbouw. 

Dee adoptie van een innovatie volgt volgens Rogers wanneer een positieve hou-
dingg is ontwikkeld. Om te kunnen verklaren waarom mensen een zonnewoning 
kochtenn is een extra variabele toegevoegd. Uit eerder onderzoek bleek al dat de fei-
telijkee aanschaf van een woning met zonnepanelen niet te verklaren is uit hun hou-
dingg ten aanzien van PV (Van Mierlo & Sprengers 1995). Er was sprake van passieve 
acceptatiee in plaats van een bewuste keuze voor PV. De respondenten hebben 
immerss geen zonnecelsystemen, maar een woning met PV gekocht. Andere ken-
merkenn van de woning zoals de omvang en de prijs waren veel belangrijker voor het 
besluitt om de woning te kopen. De prioriteit van PV ten opzichte van andere ken-
merkenn van de woning is daarom als het ware het filter waarnaar eerst moet worden 
gekeken.. Bij een lage prioriteit verloopt het besluitvormingsproces over PV niet 
volgenss dit model en doen de kenmerken van de nieuwe technologie er niet veel 
toe. . 
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Omm na te gaan wat de respondenten zouden doen als ze echt hadden kunnen 
kiezen,, is gevraagd naar hun PV-voorkeur. Respondenten werd gevraagd om te kie-
zenn tussen een woning met of een woning zonder PV, als de woningen verder iden-
tiekk zijn. Op deze wijze zijn respondenten gestimuleerd zich een daadwerkelijke 
keuzee voor te stellen en kwamen ze wellicht zo dicht mogelijk bij daadwerkelijk 
gedrag. . 

InIn de gebruiksfase doen consumenten ervaringen op met de innovatie. Vooral de 
problemenn en overlast van de zonnecelsystemen en het energiebewustzijn zijn 
onderzocht.. De ervaringen kunnen zich uiten in tevredenheid met de woningen met 
dede toepassing van PVtn aldus de mening over PV veranderen. Om de analyse te ver-
eenvoudigenn is de directe relatie tussen ervaringen enerzijds en mening over PV en 
PV-voorkeurenn anderzijds statistisch geanalyseerd. 

Tabell  3.5. Indicatoren en variabelen in het onderzoek onder betroffenen 

effecten/processeneffecten/processen indicatoren onderzoeksvariabelen onderzoeksvariabelen 

toenemendd gebruik 

leren n 

coöperatiee nieuwe actoren  nieuwe indicator: acceptatie 
nn enquête: rol PV bij inschrijving en prioriteit PV 

 interpretatie van acceptatie 

lerenn door kennisoverdracht "variabelen enquête: mening over stellingen; tevredenheid 
positieff leren over PV; PV-voorkeuren 

ff leren geïnterpreteerd als significante veranderingen 
inn houding bij koop en bij bewoning door ervaringen 

nn gepeild aan de hand van mening over 
problemen,, overlast, uiterlijk, klachtenafhandeling en 
reactiess sociale omgeving 

ee en sociale problemen in gebruiksfase bepaald op 
basiss vann interviews 

socialee aanpassing individuelee structurele 
verandering g 

kennisuitwisselingg soort informatie 

kennisuitwisselingg aantrekkelijke techniek 

 indicator geïnterpreteerd als (vermeende) aanpassing van 
elektriciteitsgebruik k 

nn enquête: vermeende aanpassing gebruikspatroon 
enn vermeende energiebesparing 
 metingen van gebruikspatronen en totaal energiegebruik 

nn enquête: mening over hoeveelheid informatie; 
wetenn dat de gekochte woning zonnepanelen heeft 
 op basis van dossieronderzoek is nagegaan welke 

informatiee is verstrekt 
 in interviews met deelnemers is gevraagd naar 
klachtenafhandeling g 

nn enquête: mening over concrete stellingen 
 productkenmerken bepaald op basis van projectverschillen 

Dee mening over PV wordt beïnvloed door diverse factoren. Informatie is in dit 
onderzoekk beperkt tot de hoeveelheid en het tijdstip waarop informatie over de 
projectenn is verstrekt aan de woningzoekenden. Hierdoor kan de informatie geen 
individuelee verschillen binnen één project verklaren, maar mogelijk wel verschillen 
tussenn de projecten. In de veronderstelling dat een tekort aan informatie tot infor-
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matiebehoeftee zou leiden is gevraagd of de kopers en bewoners behoefte aan meer 
informatieinformatie over het project hebben. Wat betreft de kennis van FV\s een vraag ge-
steldd over het aantal toepassingen van zonnecellen dat men kent. 

Voorr de persoonskenmerken zijn enkele achtergrondvariabelen gebruikt, zoals 
opleidingg en leeftijd. Wat betreft de sociale omgeving' ̂gekeken naar het bezit van 
duurzamee energie en deskundigheid. 

ProjectkenmerkenProjectkenmerken zijn toegevoegd aan het analysemodel, omdat het product 
(eenn woning met zonnepanelen) niet in alle onderzochte projecten hetzelfde is. Er 
zijnn verschillen in omvang, prijs en eigendomsverhoudingen. 

Omm de variabelen uit de enquêtes te gebruiken naar de geformuleerde indicato-
renn bleek een extra vertaalslag nodig te zijn (zie tabel 3.5). Enkele variabelen uit het 
analysemodell  waarvan op basis van eerder onderzoek10 is gebleken dat zij geen 
invloedd hebben op de houding ten aanzien van PV, zijn bij deze vertaalslag verval-
len,, zoals situatiekenmerken, kennis van PV en de sociale omgeving. 

Dossieranalyse Dossieranalyse 
Dee interviews met de deelnemers en enquêtes onder de betroffenen zijn aangevuld 
mett informatie uit de dossiers van de projectleiders van de projecten in Amster-
dam,, Apeldoorn en Amersfoort. Het dossier van het AC-project kon niet worden 
ingezien.""  De schriftelijke informatie uit de dossiers bestond uit notulen, corres-
pondentie,, aantekeningen, huur-, koop-, en beheerovereenkomsten, plannen en 
ontwerpen,, informatie voor koperss en bewoners, persberichten, haalbaarheidsstu-
diess en projectrapportages. 

Hett bestuderen van een dossier is een goede manier om ontwikkelingen in hou-
dingg en argumentaties te onderzoeken. Dit is niet goed mogelijk op basis van 
interviews.. Ook biedt een dossier enig inzicht in de wijze waarop actoren elkaar 
proberenn te overtuigen. Ten slotte zijn de dossiers gebruikt om data na te gaan en 
uitsprakenn in interviews te controleren. 

Observatie Observatie 
Omm begrip te krijgen voor de onderwerpen die aan bod komen bij de totstandko-
mingg van een groot en complex PV-project zijn in Amsterdam enkele belangrijke 
bijeenkomstenn bijgewoond." Deze vorm van observatie was vooral als een verken-
ningg bedoeld. Het bood mij bovendien de kans om goed contact te leggen met 
actorenn ten behoeve van de interviews. Met de projectleider in Amsterdam is regel-
matigg contact geweest over de voortgang van het project. Dit geldt ook, maar in 
geringeree mate voor de projectleider van het project in Apeldoorn. Bij de drie grote 
dakenprojectenn zijn formele bijeenkomsten bijgewoond, zoals bij het moment van 
ondertekeningg van de contracten, bezichtigingen en publicitaire openingen. 

Tijdenss de observatiemomenten heb ik geen inhoudelijke bemoeienis gehad 
mett de projecten. Ze zijn alleen benut om informatie te verkrijgen. Voor de deel-
nemerss in de projecten was helder dat het onderzoek het karakter van een evaluatie 
had.. Mij n aanwezigheid deed daarom geen afbreuk aan het soms vertrouwelijke 
karakterr van de besprekingen. Met de opdrachtgevers was afgesproken dat conclu-
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siess op basis van het onderzoek pas na de realisatie van de projecten zouden worden 
verspreid.. Dat is onder meer gebeurd op de door IVAM georganiseerde evaluatiebij-
eenkomstt van het project in Amsterdam. De enige uitzondering hierop was dat 
naarr aanleiding van het onderzoek onder de kopers het belang van een goede com-
municatiee met de bewoners is benadrukt bij het energiebedrijf. 

Tochh zal het onderzoek enige invloed hebben uitgeoefend op de totstandko-
mingg van de projecten. Een duidelijk voorbeeld daarvan is dat een groot deel van 
dee kopers in Amsterdam er pas door de enquête achter kwam dat zij een woning 
mett zonnepanelen had gekocht. De voornaamste invloed van de observatie heeft er 
waarschijnlijkk uit bestaan dat het voor deelnemers prettig is te constateren dat 
iemandd interesse heeft voor het project. Het is onwaarschijnlijk dat dit consequen-
tiess heeft voor de conclusies van het onderzoek. 

Gebruiksanalyse Gebruiksanalyse 
Eénn van de doelen met het project in Apeldoorn was om het elektriciteitsgebruik 
vann de bewoners te beïnvloeden. 'Belastingsturing' met zonnepanelen wil bewo-
nerss aanzetten om elektriciteit te gebruiken als er zonnestroom wordt geprodu-
ceerd. . 

Omm na te gaan of het elektriciteitsgebruik van een huishouden door het bezit 
vann zonnepanelen verandert, is een gebruiksanalyse verricht (Visser et al. 2001). 
Dezee bestond uit twee delen. In de eerste plaats is nagegaan of de zonnepanelen 
invloedd hebben op het totale elektriciteitsgebruik. Hiertoe zijn gebruiksgegevens 
vann de bewoners met zonnewoningen vergeleken met hun gebruik in de oude 
woning.. Dit was mogelijk voor 43 van de 94 zonnewoningen. In Amersfoort is Sil-
vesterr (1998) nagegaan wat de effecten van de zonnepanelen en terugkoppeling van 
gegevenss over energiegebruik op het totale energiegebruik zijn. 

Inn de tweede plaats is onderzocht of de zonnepanelen invloed hebben op de dag-
patronenn in het elektriciteitsgebruik. Hiervoor zijn op basis van metingen die elke 
100 minuten bij 4 van de 94 zonnewoningen zijn verricht door ECN gebruikspatro-
nenn opgesteld (Zie figuur 3.2 voor een voorbeeld van een gebruikspatroon). Voor 
dezee monitoring zijn huishoudens geselecteerd waar een 'optimaal' effect van de 
belastingsturingg verwacht kon worden. Dit geldt voor huishoudens waar overdag 
iemandd thuis was, zodat ze rekening konden houden met het aanbod van zonne-
stroom.. Verder dienden deze huishoudens te beschikken over elektrische appara-
tenn die naar keuze kunnen worden aangezet. Wanneer een wasmachine, een was-
drogerr en een vaatwasser worden gebruikt, kan door eindgebruikers worden 
bepaald.. De momenten waarop een koelkast elektriciteit gebruikt zijn echter niet 
tee sturen door eindgebruikers. 

Omm te onderzoeken of deze huishoudens door de zonnepanelen bijvoorbeeld 
hett gebruik van de wasmachine verschoven hebben van de avond naar de dag, 
zoudenn de patronen vergeleken moeten worden met patronen voordat ze zonne-
panelenn bezaten. Omdat dit niet mogelijk was, is er een referentiepatroon gecon-
strueerdd van 6 vergelijkbare huishoudens zonder zonnepanelen uit een ander 
onderzoek.""  Om seizoensinvloeden uit te sluiten zijn alle patronen gemeten over 
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eenn heel jaar. De patroonanalyse is in de eerste plaats gebruikt om na te gaan of de 
momentenn van het aanzetten van grote apparaten zoals de wasmachine, beïnvloed 
zijnn door de zonnecelsystemen. In de tweede plaats is nagegaan welk deel van de 
directee benutting van zonnestroom gedragsgerelateerd is en welk deel gedragson-
afhankelijkk is. 

Figuu rr  3.2. Voorbeeld van een dagpatroon van het elektriciteitsgebruik van een huishouden 
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AnalyseAnalyse van het empirische materiaal 

Dee analyse van het empirische materiaal richtte zich in eerste instantie op de acto-
ren.. Bepaald is welke actoren belangrijk waren en welke onder de deelnemers en de 
betroffenenn konden worden geschaard. Tegelijkertijd is een chronologisch over-
zichtt gemaakt van de volgorde waarin actoren betrokken raakten en van het ver-
loopp van belangrijke discussies en gebeurtenissen. Hiertoe is gebruik gemaakt van 
verkennendee gesprekken met de projectleiders, de dossiers van de projectleiders en 
controlevragenn in de overige interviews. 

Vervolgenss zijn de effecten en de succesfactoren van de projecten geanalyseerd. 
Gegevenss uit de dossiers en het oordeel van actoren uit de interviews en de 
enquêtess vormden hiervoor de basis aangevuld met de andere onderzoeksmetho-
den.. Sommige indicatoren zoals leren door ervaring van deelnemers en herhaald 
gebruikk konden zonder meer worden gedestilleerd uit deze gegevens. Voor andere 
indicatorenn was een nadere interpretatie nodig. Voorbeelden hiervan zijn interac-
tieff  leren en overeenstemming over het doel. Het betreft vooral indicatoren op pro-
jectniveauu waarvoor het materiaal over de afzonderlijke actoren geïntegreerd moest 
worden. . 
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Dee processen konden niet allemaal worden onderverdeeld in fasen. Waar het 
mogelijkk was is dit wel gedaan. De chronologische beschrijvingen van de projecten 
enn de interpretaties van de effecten en succesfactoren uit de eerdere rapportages 
zijnn geautoriseerd door de projectleiders (Van Mierlo 1997, Oudshoff & Van 
Mierloo 1999a, Oudshoff & Van Mierlo 1999b). 

Tenn slotte zijn de projecten vergeleken om na te gaan of projecten die volgens de 
indicatorenn goed tot stand zijn gekomen inderdaad positieve effecten hebben 
gehad.. Omdat het onderzoek zich richtte op het verklaren van verschillen, hebben 
dee overeenkomsten tussen de projecten minder nadruk gekregen. 

Onderzoekk naar  externe ontwikkelingen 

Inn het tweede deel van het empirische onderzoek is de blik naar buiten gericht en 
zijnn ontwikkelingen in de omgeving van de pilotprojecten bestudeerd om de laat-
stee twee onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden: 
3.. Zijn de leerervaringen van pilotprojecten met zonnecelsystemen in de woning-

bouww maatschappelijk ingebed? 
4.. Wat is de invloed van de leeromgeving (de samenstelling van het innovatie-

diffusienetwerkk en de uitwisseling van leerervaringen) op de maatschappelijke 
inbedding? ? 

Dee analyse van de omgeving is globaler dan van de pilotprojecten. Het is vooral 
gerichtt op het exploreren van de relatie tussen ontwikkelingen binnen een pilot-
projectt en regimeverandering. Daarnaast is dit deel belangrijk om uitspraken te 
kunnenn doen over de ontwikkelingen rond zonnecelsystemen in de woningbouw 
inn Nederland. Ik heb niet de pretentie om uitspraken te doen over de directe relatie 
tussenn bijvoorbeeld leerervaringen uit pilotprojecten en de toename van het 
gebruikk van zonnecelsystemen in de woningbouw. Theoretische vernieuwing is 
voorall  te verwachten op basis van het eerste deel van het empirische onderzoek. 
Datt het tweede deel van het onderzoek veel globaler is heeft ook te maken met de 
aardd van het materiaal. Het is vrijwel helemaal gebaseerd op beschikbare schrifte-
lijk ee bronnen. Ander onderzoek is daarbij als vertrekpunt genomen en aangevuld 
mett enkele primaire schriftelijke bronnen. 

Articulatie Articulatie 

Omm de externe ontwikkelingen te kunnen relateren aan de interne ontwikkelingen 
binnenn een pilotproject zijn de leerervaringen uit de vier pilotprojecten met zonne-
celsystemenn in de nieuwbouw als uitgangspunt genomen. Om werkelijk van arti-
culatiee in de niche van zonnecelsystemen in de woningbouw te kunnen spreken 
zijnn deze leerervaringen verder uitgewerkt: 
1.. De leerervaringen uit de vier nieuwbouwprojecten zijn samengevat en aangevuld 

mett twee projecten in de bestaande bouw uit dezelfde periode (zie hieronder). 
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2.. De leerervaringen zijn ingedeeld in de zes onderscheiden articulatieterreinen: 
ontwikkelingg van het gebruik, technologieontwikkeling, productontwikke-
ling,, dienstverlening, wet- en regelgeving en belangenbehartiging (zie hoofd-
stukk 2). 

3.. De leerervaringen die deelnemers in interviews zelf formuleerden zijn 'ver-
taald'.. De deelnemers articuleerden hun leerervaringen namelijk niet altijd in 
termentermen van knelpunten in bestaande regimes of mogelijkheden voor het poten-
tiëlee nieuwe regime. Ze betrokken hun lessen veelal op zichzelf. Bij deze verta-
lingg zijn ook herhaald gebruik, sociale aanpassingen en ervaringen betrokken 
diee niet als leerervaringen werden gearticuleerd. 

4.. Tot slot zijn de leerervaringen enigszins gewogen aan de hand van de vraag of 
zee door meerdere actoren uit één pilotproject of meerdere pilotprojecten wer-
denn gedeeld. 

BeschrijvingBeschrijving van de projecten in de bestaande bouw 

Dee leerervaringen uit de pilotprojecten in de nieuwbouw zijn aangevuld met lee-
rervaringenn uit pilotprojecten in de bestaande bouw. In een vergelijkbare periode 
zijnn twee projecten in de bestaande bouw gerealiseerd (zie tabel 3.6). In een project 
vann de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) hebben 16 particulieren zonne-
celsystemenn op of in hun dak laten plaatsen en in een project in Leiden zijn vijf van 
tienn daken die gerenoveerd moesten worden bij deze renovatie voorzien van zon-
nepanelen. . 

Tabell  3.6. Kenmerken van de onderzochte pilotprojecten in de bestaande bouw 

ODE--
project t 

Leiden n 

jaar jaar 

initiatief initiatief 

1992 2 

1992 2 

jaar jaar 

oplevering oplevering 

1995 5 

1994 4 

aantalaantal PV-

woningen woningen 

16 6 

5 5 

aantalaantal woningen 

zonderzonder PV 

. . 

5 5 

totaal totaal 

vermogen vermogen 

25,66 kWp 

11,55 kWp 

eigendom eigendom 

woningen woningen 

bewoners s 

bewoners s 

eigendomeigendom PV 

bewoners s 

bewoners s 

subsidie subsidie 

Novem/EU Novem/EU 

57%% systemen 
64%% totale 

project t 

71% % 

Naarr de totstandkoming van deze twee projecten is eerder onderzoek gedaan. 
Hieroverr is gerapporteerd in: Geuzendam, O, B.C. van Mierlo, De totstandkoming 
vanvan drie bijzondere W-pilotprojecten. De rollen en leerervaringen van betrokken par-
tijen.tijen. Amsterdam: IVAM Environmental Research, 1995. 

Ditt onderzoek was veel globaler dan het onderzoek naar de nieuwbouwprojec-
tenn (zie tabel 3.7). Het belangrijkste verschil is dat er geen uitgebreid onderzoek is 
gedaann onder de bewoners. Daarom zijn alleen de leerervaringen die duidelijk 
anderss zijn dan die uit de nieuwbouwprojecten meegenomen. 
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Tabell  3.7. Methoden van onderzoek naar de projecten in de bestaande bouw 

ODE-projectODE-project Leiden 

projectrapportage e 

interviewss deelnemers 

enquêtee (toekomstige) gebruikers 

dossier r 

participerendee observatie 

anderee projectdocumentatie 

++ uitgebreid, * beperkt, - niet onderzocht 

(1)) informatie over de (toekomstige) gebruikers is verkregen via de projectleider 

MaatschappelijkeMaatschappelijke inbedding 

Dee analyse van maatschappelijke inbedding richtte zich op nationale ontwikke-
lingenn in de periode van voor de onderzochte pilotprojecten tot in elk geval 1999. 
Hett gaat om dezelfde terreinen waarop articulatie heeft plaatsgevonden. 

Dee ontwikkeling van het gebruik wordt vooral beschreven in termen van 
omvang.. Bronnen van informatie zijn markt- en projectenoverzichten. Technolo-
gieontwikkeling,, productontwikkeling en dienstverlening worden alleen beschre-
venn vanuit het licht van belangrijke leerervaringen uit gerealiseerde pilotprojecten. 
Dee belangrijkste informatiebronnen zijn onderzoeksrapporten van anderen en 
documentatiemateriaal.. Dit is aangevuld met enkele korte aanvullende interviews. 
Dee belangrijkste ontwikkelingen in het nationale beleid als onderdeel van wet- en 
regelgevingg worden beschreven op basis van beleidsevaluaties uit de periode rond 
20000 en beleidsrapporten. 

Eenn eerste beschrijving van de maatschappelijke inbedding op basis van de 
schriftelijkee bronnen is op feitelijkheden gecontroleerd door twee personen die een 
centralee rol speelden in de beschreven periode: de heer Sinke die hoofd is van de 
afdelingg Zonne-energie van ECN en de heer Ter Horst die indertijd programma-
managerr PV bij Novem was. 

DeDe leeromgeving 

Omm te verkennen waarom de maatschappelijke inbedding op het ene terrein beter 
verlooptt dan op het andere is globaal onderzoek gedaan naar drie succesfactoren: 
netwerkvorming,, kennisuitwisseling en netwerksturing. Ook hiervoor is voorna-
melijkk gebruik gemaakt van ander onderzoek en beleidsdocumenten. 

Omm te bepalen hoe het innovatie-difrusienetwerk in 1997 was samengesteld is 
hett PV-platform als uitgangspunt genomen. Het PV-platform was namelijk een 
geïnstitutionaliseerdd netwerk van heterogene actoren die gezamenlijk de introduc-
tiee van PV in Nederland wilden bevorderen. De bijeenkomsten boden ruimte voor 
onderhandelingen,, net als bij de totstandkoming van een pilotproject. Het PV-
platformm zou dus als een macro-actor of introductiekampioen kunnen opereren, 

(1) ) 
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eenn orgaan dat de nationale overheid ondersteunt bij de introductie van een 
nieuwee techniek (Schot et al. 1994). 

Dee actoren in het PV-platform vormden een elite (Knoke 1994). Ze hadden in 
principee meer mogelijkheden om elkaar te beïnvloeden dan actoren die niet in het 
PV-platformm zaten, omdat ze elkaar regelmatig spraken en gezamenlijk beslis-
singenn namen. Ze hadden toegang tot belangrijke informatie. Bovendien hadden 
zee enigszins de mogelijkheid om de overheid te beïnvloeden, omdat de overheid 
vann hen verwachtte dat zij convenanten afsloten. Empirisch gezien is de grens van 
hethet innovatie-diffusienetwerk vrij eenvoudig vast te stellen op basis van de deel-
namee van actoren aan het PV-platform. Dit netwerk is aangevuld met de tijdelijke 
netwerkenn van de zes pilotprojecten in de nieuwbouw en bestaande bouw. Hier-
meee zijn in elk geval actoren geïdentificeerd die direct multilateraal contact met 
elkaarr hebben of hadden. 

Tenn slotte is gebruik gemaakt van het proefschrift van Kruijsen die de actoren 
rondd PV in Nederland in kaart heeft gebracht (Kruijsen 1999). Kruijsen richt zich 
inn haar proefschrift op het gehele PV-netwerk in Nederland. Haar actorstudie 
wordtt vooral gebruikt voor het invullen van de pool van technologieontwikkeling 
diee relevant is voor alle (markt-)niches voor PV. 

Dee uitwisseling van leerervaringen is onderzocht op basis van notulen en agen-
da'ss van bijeenkomsten en informatiemateriaal van Novem. De sturing van het 
netwerkk en de kennisuitwisseling ten slotte, zijn bestudeerd op basis van notulen 
vann het PV-platform en beleidsdocumenten van Novem. 
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Zonnewonïnge nn in Amsterda m 

Inn dit hoofdstuk wordt de eerste casus besproken van een groot pilotproject met 
zonnecelsystemenn in de woningbouw in Nederland. De focus is gericht op het 
allereerstee initiatief dat uiteindelijkk leidde tot de realisatie van een groot PV-project 
inn Amsterdam. Het betreft een pilotproject met een groot dakgeïntegreerd zonne-
celsysteem.. Eerst zullen de belangrijkste kenmerken en de totstandkoming van het 
projectt in Amsterdam worden beschreven. Daarna volgt de analyse van de interne 
processenn en de directe effecten. 

Kenmerke nn projec t 

TechnischeTechnische kenmerken 

Inn Amsterdam is in 1996 een groot nieuwbouwproject met een groot zonnecelsys-
teemm gerealiseerd. Op een appartementengebouw (de hoogbouw) en op eengezins-
woningenn (de laagbouw) bevinden zich zonnepanelen. Deze woningen zijn onder-
deell  van de nieuwbouwwijk Nieuw-Sloten in het westen van Amsterdam met in 
totaall  5000 woningen. 

Dee zonnepanelen vormen gezamenlijk één groot systeem van 250 kWp (zie tabel 
4.1).. Het grootste gedeelte, 175 kWp is geïntegreerd in de daken van de eengezins-
woningen.. De zonnepanelen op de hoogbouw zijn verdeeld over de gevel (20 
kWp),, de daken van 2 penthouses (16 kWp) en de rest van het dak (40 kWp). Het 
functionerenn van het PV-systeem is dag en nacht door adviesbureau Ecofys gevolgd 
mett behulp van een monitoringsysteem. 

Dee zonnepanelen worden gedragen door aluminium BOAL-profielen. De con-
structiee is door een aantal instellingen getest. Zo heeft Bureau Dak Advies de con-
structievee veiligheid, waterdichtheid en duurzaamheid getest. TNO heeft gekeken 
naarr de brandveiligheid en het bouwfysische gedrag en BCA heeft de geluidsover-
drachtt onderzocht. Tijdens een renovatie is onder de meeste daken een water-
dichtee onderlaag geplaatst. 

Naastt de transformatorruimte in de wijk is een ruimte gebouwd waarin de 
opgewektee gelijkstroom wordt omgezet in wisselstroom. Deze wordt in de trans-
formatorruimtee aan het openbare net geleverd. In de woningen zelf neemt het 
zonnecelsysteemm daardoor geen ruimte in beslag. Alle woningen, met en zonder 
zonnepanelen,, hebben een gewone huisaansluiting. 
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Tabell  4 . 1 . Technische kenmerken 

totaall vermogen 

aantall woningen 

vermogenn omvormers 

typee panelen 

oriëntatiee eengezinswoningen 

oriëntatiee appartementengebouw 

hellingshoekk eengezinswoningen 

hellingshoekk appartementengebouw 

2500 kWp 

377 appartementen 
344 eengezinswoningen 

Sunmaster/SMAA PV-WT/SMA PV-WT-T 
11 van 150 kW 
33 van 5 kW 
88 van 1,5 kW 

Shelll IRS 50 (multikristallijn silicium) 
BPP Solar 275 (monokristallijn silicium) 

zuid,, oost, west, ZZO, ZZW 

zuid d 

zuidoriëntatie:: 35
oost-- en westoriëntatie: 25

dakk appartementengebouw: 25
dakk penthouses: 20
gevel:: 85

TijdelijkTijdelijk  netwerk 

Figuurr 4.1 geeft het tijdelijke netwerk weer van primaire actoren die betrokken 
warenn bij de realisatie van de woningen met zonnepanelen in Amsterdam. Het 
Energiebedrijff  Amsterdam (EBA)1 heeft het initiatief genomen tot een PV-project 
enn heeft hier leiding aan gegeven. Het energiebedrijf is tevens eigenaar van het zon-
necelsysteem.. De nieuwbouwwoningen zijn ontworpen door de architect 
Duinker// Van der Torre, ontwikkeld door UBA Projectontwikkeling en gebouwd 
doorr UBA Bouw. De gemeente Amsterdam heeft het project mogelijk gemaakt 
doorr de PV als voorwaarde te stellen.2 Novem heeft subsidie verleend en invloed 
gehadd op de inhoudelijke ontwikkelingen. Shell Solar Energy5 heeft ongeveer de 
helftt van de zonnepanelen geproduceerd en het gehele PV-systeem (turnkey) opge-
leverd.. Al deze actoren kunnen worden beschouwd als deelnemers in het project. 

Dee samenwerking tussen het energiebedrijf en de projectontwikkelaar is tijdens 
dee totstandkoming geformaliseerd in een intentieverklaring, waarin beide partijen 
eenn inspanningsverplichting zijn aangegaan. 

Dee bewoners zijn tot de gebruiksfase te kenschetsen als betroffenen. Zij hadden 
geenn invloed bij de totstandkoming van het project. Zij zouden er wel de gevolgen 
vann ondervinden aangezien de delen van hun woning waarin de zonnepanelen zijn 
geïntegreerdd niet in hun bezit zijn. Alle delen met zonnepanelen zijn immers eigen-
domm van het energiebedrijf. Bij de verkoop van de woningen zijn afspraken over 
eigendomm en beheer en onderlinge aansprakelijkheden schriftelijk vastgelegd in bij-
zonderee bepalingen bij het erfpachtcontract. In dit contract is het recht van opstal 
voorr het energiebedrijf vastgelegd. Het energiebedrijf is ook verantwoordelijk voor 
hett onderhoud van de delen van de woningen met zonnepanelen. De bewoners 
mogenn het functioneren van de zonnepanelen niet belemmeren door bijvoorbeeld 
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dakkapellenn te plaatsen. Wanneer EBA de fotovoltaïsche installatie definitief bui-
tenn gebruik wil stellen, dient het energiebedrijf de installatie te verwijderen, te zor-
genn voor nieuwe dakbedekking en gevelbekleding en het eigendom hiervan over te 
dragen. . 

Inn de gebruiksfase werden de bewoners deelnemers; zij kregen direct een stem in 
dee besluitvorming over de aanpak van de lekkage. Vanwege de ernst van de lekka-
geproblemenn waren alle andere betrokken actoren ervan overtuigd dat de goedkeu-
ringg van de bewoners noodzakelijk is. Direct na inschrijving, na de koop, na één 
jaarr bewoning en na twee jaar bewoning is onder de (toekomstige) bewoners 
onderzoekk gedaan dat sociale monitoring werd genoemd. 

Eenn belangrijke secundaire actor was BP Solar die het andere deel van de zon-
nepanelenn aan Shell Solar Energy leverde.4 Verder was de installateur van de UBA: 
Vann de Pol5 bij het project betrokken. De Europese commissie heeft subsidie ver-
leend.. Contacten van het energiebedrijf met milieuorganisaties uit drie steden 
(Kopenhagen,, Madrid en Genua) zijn aangegrepen om het PV-project een interna-
tionalee dimensie te geven. Tijdens het uitwerken van het systeemconcept in de 
haalbaarheidsstudiee is rekening gehouden met het elektriciteitsnet in de betref-
fendee landen en de wijze waarop nieuwbouwprojecten in stedelijke gebieden tot 
standd komen. In ruil voor informatie over het PV-project leverden zij een kleine 
financiëlefinanciële bijdrage. Andere secundaire actoren waren het adviesbureau Ecofys, de 
testbedrijvenn Bureau Dak Advies (BDA), TNO en BCA en de makelaar. 

Figuurr 4.1. Primaire actoren 
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FinanciëleFinanciële aspecten 

Hett project kostte in totaal ruim 5,3 miljoen gulden (€ 2,4 miljoen). In het kader 
vann het Thermie-programma heeft de Europese Commissie 40% van het project 
gefinancierd.. Daarnaast droeg Novem 9% bij. De rest is opgebracht door de EBA 
(25%),, de twee toeleveranciers (20%) en drie buitenlandse milieuorganisaties. De 
projectontwikkelaarr en de architect hebben financieel bijgedragen in de vorm van 
extraa uren. Novem financierde diverse deelprojecten apart, zoals de haalbaarheids-
studie,, de uitgebreide monitoring, de proefopstelling voor het dak et cetera. De 
renovatiee van de daken in 1998 kostte ongeveer 1 miljoen gulden. 

Dee bewoners van de zonnewoningen nemen alle stroom die ze verbruiken tegen 
normalee tarieven van het energiebedrijf af. Ze hebben financieel dus geen baat bij 
dee elektriciteit die op hun woning wordt opgewekt. De woningen met zonnepane-
lenn waren even duur als vergelijkbare woningen zonder zonnepanelen in hetzelfde 
nieuwbouwproject.. De PV-woningen hebben wel twee extra voorzieningen die het 
comfortt kunnen verhogen en tot energiebesparing kunnen aanzetten: een klok-
thermostaatt in de woonkamer en een thermisch instelbare radiatorkraan in de bad-
kamer. . 

Totstandkomin g g 

Initiatief Initiatief 

Eenn conferentie over zonne-energie in Nederland in april 1991 vormde de aanlei-
dingg voor de eerste concretere plannen voor het zonnecelproject in Amsterdam. In 
hethet Energiebedrijf Amsterdam (EBA) leefde al langer de wens om een PV-project op 
tee zetten, toen het hoofd van de afdeling Beleidszaken op de conferentie vernam 
datdat Novem grootschalige PV-projecten in de woningbouw wilde realiseren. Hij 
besloott hier op in te springen. 

Dee afdeling Beleidszaken van het energiebedrijf stuurde de directie een rapport 
overr het nut en de mogelijkheden van een PV-project. De directie was echter niet 
directt overtuigd, omdat ze geen verschil zagen met een bestaand project met tien 
PV-woningenn in Heerhugowaard en omdat het te duur was om binnen de MAP-
activiteitenn (Milieu Actie Plan) te passen. De directie ging in februari 1992 alsnog 
akkoord,, omdat de kosten van het energiebedrijf beperkt zouden blijven aange-
zienn Novem, de Europese Unie en de leverancier bereid leken te zijn een deel van 
dee financiering op zich te nemen. Ook had de afdeling Beleidszaken de directie 
overtuigdd dat het project als een volgende stap in de ontwikkelingvan zonnepane-
lenn kan worden gezien. Dit, omdat het een project op wijkniveau betreft en daar-
meee als een onderdeel van de openbare elektriciteitsvoorziening kon worden 
gezien.. Het energiebedrijf formuleerde als doel om andere energiebedrijven en 
bouwbedrijvenn te laten zien dat een groot project gerealiseerd kan worden en om 
dee klanten kennis te laten maken met PV. Daarnaast wilde het energiebedrijf leren 
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overr verkaveling, bouwen met PV en eigendomsverhoudingen. Een groot project 
achttee het energiebedrijf hiervoor beter geschikt dan een klein project. 

Alss gemeentelijk bedrijf had het energiebedrijf in die tijd nog bestuurlijke 
instemmingg nodig. Burgemeester en Wethouders verleenden goedkeuring onder de 
voorwaardee dat de Europese Commissie en Novem subsidie zouden verlenen. Het 
energiebedrijff  mocht een financiële bijdrage leveren van maximaal één miljoen ten 
lastee van het MAP-fonds. 

Hett energiebedrijf ging in overleg met Novem over mogelijke financiering van 
dee plannen. Novem was op dat moment al in overleg met Bouwfonds over een 
grootschaligg project met 100 woningen met particuliere zonnecelsystemen. 
Novemm had daarom alleen belangstelling voor een tweede grootschalig project als 
hett de organisatie niet veel zou kosten. Als inhoudelijke eisen stelde Novem 'dakin-
tegratiee en integratie op wijkniveau, waardoor stedenbouwkundige zaken in beeld 
kwamen.'' (interview E. ter Horst 9 mei 1996). Later bleek het project in Amster-
damm goed te passen in de veranderende doelen van het meerjarenprogramma 
waarinn meer aandacht ontstond voor niet-technische leerdoelen. Novem vond het 
daarbijj  van belang dat het project andere eigendomsverhoudingen had dan het 
projectt in Apeldoorn (zie hoofdstuk 5). Dan zou het namelijk een meerwaarde heb-
benn voor het meerjarenprogramma voor PV. 

'Verderr hebben we vooral gelet op de kans dat partijen iets met de ervaringen doen. 
Eenn groot project is eigenlijk een platform waar actoren elkaar ontmoeten, ruiken 
aann eikaars randvoorwaarden et cetera. Dat geeft sturing.' (interview E. ter Horst 9 
meii  1996) 

Opp het moment dat bij het energiebedrijf het plan ontstond om een project te star-
ten,, was het bedrijf betrokken bij de voorbereidingen voor een kleine milieuwijk in 
dee nieuwbouwwijk Nieuw-Sloten. Fotovoltaïsche zonne-energie sloot goed aan bij 
dee aandacht voor het milieu. Bovendien vonden de secretaris en de projectleider 
vann de projectgroep van de nieuwbouwwijk Nieuw-Sloten die vanuit de gemeente 
dee planning en bouw van de wijk coördineerden, het leuk om iets bijzonders voor 
dezee wijk te doen. Omdat de realisatie van de milieuwijk uidiep, verzocht het ener-
giebedrijff  de projectgroep Nieuw-Sloten om naar alternatieve locaties in Nieuw-
Slotenn te zoeken. Kwadrant zuidwest I bleek het meest geschikt te zijn. 

Definitie Definitie 

Hett onderzoek- en adviesbureau Ecofys was vanaf het begin bij het project betrok-
kenn als adviseur. Het energiebedrijf en Ecofys formuleerden een voorstel voor een 
haalbaarheidsstudiee 'PV in de grootstedelijke woningbouw' dat werd ingediend bij 
Novem.. Toen Novem in zomer 1992 akkoord ging, kon de haalbaarheidsstudie 
vann start gaan. Eén van de vragen was hoe de planning van een PV-project geïnte-
greerdd kan worden in de planning voor nieuwbouwwijken van de gemeente 
Amsterdam.. De publicatie van de haalbaarheidsstudie (eind 1993) was een jaar ver-
traagd,, omdat een aantal onderwerpen nog onvoldoende uitgekristalliseerd was. 
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Eénn daarvan was de vraag of zonnepanelen konden voldoen aan normen voor dak-
bedekkingg (zoals thermische isolatie, geluidsisolatie en waterdichtheid) of dat nog 
eenn waterdichte onderlaag nodig was. 

Voorr de financiering van het project werd begin 1992 een aanvraag ingediend bij 
hethet Joule-programma van de Europese Unie, omdat Europese financiering een 
voorwaardee van zowel de directie van het energiebedrijf als Novem was. De aan-
vraagg werd in juli 1992 afgewezen, omdat het project meer een demonstratieproject 
dann een onderzoeksproject was. Daarom werd een nieuw voorstel geschreven voor 
hethet Europese Thermie-programma. Novem was bereid 9% te financieren. In de 
zomerr van 1993, na de selectie van de projectontwikkelaar, werd duidelijk dat 
Thermiee 40% van het project zou financieren. 

Omm de risico's te spreiden was in het voorstel voor Thermie voorzien dat twee 
leverancierss de benodigde zonnepanelen zouden leveren. De enige Nederlandse 
leverancierr die Novem in die periode geschikt achtte voor levering van geïnte-
greerdee systemen was Shell Solar Energy, een dochteronderneming van Shell. Shell 
Solarr Energy werd daarom gevraagd een offerte in te dienen. Vanwege hun kennis 
opp het gebied van geïntegreerde PV-systemen in schuine daken en hun ervaring 
mett onder meer het project in Heerhugowaard, vroeg het energiebedrijf Shell Solar 
Energyy ook om een rol te spelen als adviseur. Voor de levering van de andere helft 
vann de panelen week men, op voorstel van Shell Solar Energy, uit naar een Engels 
bedrijf,, BP Solar. 

Hett energiebedrijf formuleerde in overleg met de gemeente aanvullende richtlij -
nenn voor het stedenbouwkundige plan van kwadrant zuidwest I om de toepassing 
vann zonnepanelen mogelijk te maken. Voor het energiebedrijf was het de eerste 
keerr dat men in een dergelijke vroege fase bij een bouwproject betrokken was. Het 
energiebedrijff  stelde de oriëntatie van de woningen uit het oorspronkelijke steden-
bouwkundigee plan ter discussie, omdat hierin alle woningen Oost-West waren ge-
oriënteerd,, terwijl zonnepanelen het meest opbrengen indien ze op het zuiden zijn 
georiënteerd.. Na overleg werd bij de verkaveling gedeeltelijk rekening gehouden 
mett een gunstige oriëntatie voor het PV-systeem. Volledige zuidoriëntatie was niet 
mogelijkk vanwege de gewenste dichtheid van de wijk. Novem ging, hoewel met 
tegenzin,, akkoord met een gedeeltelijke Oost-West oriëntatie, omdat het paste bij 
hethet doel om de gevolgen van integratie van PV op wijkniveau na te gaan. 

Dee architecten zouden geselecteerd worden op basis van een prijsvraag. De 
gemeentee verzocht het energiebedrijf om voorwaarden voor het zonnecelsystemen 
opp te stellen die in de opdracht voor de prijsvraag opgenomen konden worden. De 
gemeentee stelde tevens eisen met betrekking tot milieuvriendelijk bouwen en de 
kwaliteitt van de woningen. De prijsvraag bestond uit drie delen met elk een verschil-
lendd aantal woningen. Het deel met de PV-woningen was de grootste en daarom de 
meestt interessante voor de projectontwikkelaars. Vij f teams van projectontwikke-
laarss en architecten werden uitgenodigd om mee te dingen in de prijsvraag. Direct 
naa de presentatie van de prijsvraag, organiseerde het energiebedrijf een informatiebij-
eenkomstt voor architecten. Slechts een enkele architect kwam opdagen. Wel infor-
meerdenn architecten in de dagen daarna telefonisch bij het energiebedrijf. 
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Ontwerp Ontwerp 

Hett energiebedrijf dat deelnam aan de beoordeling en selectie van de ontwerpen, 
constateerdee dat geen van de architecten zich aan alle voorwaarden had gehouden 
enn dat ze elk een selectie hadden gemaakt uit de lijst van voorwaarden. Zo hadden 
sommigee architecten dakramen gepland, hoewel dat was uitgesloten. Desondanks 
warenn de gemeente en EBA eensgezind in hun oordeel over welk ontwerp voor de 
woningenn met zonnepanelen het beste was. Aldus won het ontwerp van de archi-
tectt Van der Torre die door de projectontwikkelaar UBA was benaderd om samen 
eenn ontwerp te maken. UBA vond het leuk om de wedstrijd te winnen. Het realise-
renn van woningen met zonnepanelen zag UBA niet als iets nieuws, maar als een 
logischh vervolg op het toepassen van zonneboilers. PV sloot aan bij de aandacht 
voorr het milieu en de wens van de projectontwikkelaar om vernieuwend te zijn. 
Verderr zag de projectontwikkelaar het als een gewoon project '...met een brok 
commerciëlee waarde. Je naam wordt genoemd; je krijgt publiciteit.' (interview 
K.Seitz) ) 

UBAA vond de randvoorwaarden van de prijsvraag te globaal, vooral voor partijen 
diee niet eerder met zonnecelsystemen te maken hadden. 

'Hett is in de korte tijd die je krijgt voor zo'n wedstrijd niet mogelijk om het op tijd in 
jee vingers te krijgen. Er ontstond vrijheid in het ontwerp ten aanzien van vorm, 
beschaduwingg en situering. Daarmee word je later in het proces geconfronteerd.' 
(intervieww rCSeitz) 

Volgenss de architect Van der Torre waren de eisen in tegenspraak met elkaar. De 
zonnepanelenn moesten zichtbaar zijn en daarmee symbolisch van betekenis wor-
den,, maar ze mochten alleen op het dak. Sommige eisen doorgrondde hij niet hele-
maal.. Hij nam aan dat zij in een later stadium aan bod zouden komen. Speciale 
doelenn had hij niet met het project. Hij wilde'.. .gewoon als architect een goed en 
mooii  project maken', (interview M. van der Torre) 

Hett energiebedrijf hoopte dat aangezien de architect zich niet aan alle voor-
waardenn had gehouden, er ruimte zou zijn voor onderhandeling over het ontwerp. 
Zoo had de architect in het winnende ontwerp op het appartementengebouw indi-
viduelee sheddaken gepland, die schuin stonden ten opzichte van het gebouw. De 
gunstigee zuidoriëntatie van het appartementengebouw, die het resultaat was van 
eerderee onderhandelingen tijdens het ontwerp van het stedenbouwkundige plan, 
werdd teniet gedaan door de naar het westen gedraaide sheddaken. EBA was ook 
niett tevreden met de sheddaken, omdat de panelen een ongunstige hellingshoek 
haddenn en de sheddaken elkaar zouden beschaduwen. Een ander nadeel was dat 
eenn beheerprobleem zou ontstaan, wanneer een deel van het dak uit zonnepanelen 
bestaatt en een ander deel niet. Het energiebedrijf pleitte daarom voor een dak in 
lengterichting.. De architect toonde zich in oktober 1993 bereid om hierop in te 
gaann en kwam met een voorstel voor een langsdak, hoewel hij dat voor hoogbouw 
eenn kunstmatige oplossing vond. 
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Ookk de gevelpanelen, die de architect had ontworpen leidden tot discussie. De 
architectt meende dat gevelpanelen goed geïntegreerd konden worden in de hoog-
bouww en zonnepanelen op deze wijze goed zichtbaar zouden zijn. Maar Novem 
voeldee niet veel voor het plaatsen van zonnepanelen op de gevel van de hoogbouw, 
omdatt de opbrengst van het PV-systeem hierdoor lager uit zou vallen. Desondanks 
accepteerdee Novem de gevelpanelen vanwege de zichtbaarheid hetgeen vanuit pu-
bliciteitsoogpuntt aantrekkelijk is. Het energiebedrijf ging akkoord met de gevel-
panelen,, omdat anders niet het gewenste oppervlak aan panelen gerealiseerd kon 
worden. . 

Vanaff  het begin was duidelijk dat de zonnepanelen eigendom van het energie-
bedrijfzoudenn blijven. Voor het energiebedrijf was dit de meest voor de hand lig-
gendee eigendomsverhouding, omdat het bedrijf in het zonnecelsysteem inves-
teerdee en de volledige verantwoordelijkheid droeg. Het zou voor de bewoners veel 
tee duur zijn om het systeem te kopen, gezien het grote aantal zonnepanelen per 
woning.. Voor deze constructie was ook gekozen, omdat daarmee het beheer van 
hethet demonstratieproject eenvoudiger is dan wanneer de huiseigenaren het systeem 
zoudenn bezitten en omdat het de meest goedkope constructie leek te zijn. De rech-
tenn en plichten van het energiebedrijf en de kopers van de woningen dienden bij 
dezee bijzondere constructie goed te worden vastgelegd. Vanaf eind 1993 vond 
daaromm overleg plaats over bijzondere bepalingen in de erfpachtcontracten die het 
PV-systeemm betroffen. Het had enige voeten in de aarde, omdat niet eerder derge-
lijkee bepalingen waren opgenomen. De gekozen eigendomsconstructie leidde ook 
tott een voortdurende discussie tussen het energiebedrijf en de projectontwikkelaar 
overr de baten voor de bewoners. De projectontwikkelaar vond het vanzelfsprekend 
datt het financiële voordeel van de opgewekte zonnestroom aan de bewoners zou 
toevallen.. Het energiebedrijf was het hier niet mee eens. EBA wilde dat de project-
ontwikkelaarr het geld dat uitgespaard werd door minder dakpannen te gebruiken 
zouu besteden aan energiebesparingsmaatregelen. Dit was zo in de richtlijnen vast-
gelegd.. De gemeente was bereid de projectontwikkelaar de maatregelen te laten 
verrekenenn in de stichtingskosten. 

Dee projectleider van het energiebedrijf stelde een aantal keer de samenwerking 
aann de orde. Ze meende dat de projectontwikkelaar zich in het algemeen onvol-
doendee realiseerde welke inspanningen nodig waren. De gemeente, de projectont-
wikkelaarr en de architect kwamen op verzoek van het energiebedrijf daarom enkele 
malenn bijeen om samenwerkingsproblemen te bespreken. 

Tevenss ontstond vanaf begin 1993 een langdurige discussie over de financiering 
vann de meerwerkkosten van de architect. Zowel de projectontwikkelaar, de archi-
tectt als de gemeente waren van mening dat het energiebedrijf onterecht veronder-
steldee dat de integratie van zonnepanelen in het ontwerp en de detaillering geen 
extraa kosten met zich mee zouden brengen. Van der Torre vond het kwetsend dat 
dee zonnepanelen geen onderdeel uitmaakten van de bouwkosten, op basis waarvan 
hethet honorarium van de architect wordt bepaald. Geen van de partijen echter had 
dee meerwerkkosten voorzien. Dat in het ontwerp van de prijsvraag geen meer-
werkkostenn waren opgenomen (hoewel het in de richtlijnen was opgenomen) was 
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voorr het energiebedrijf juist één van de redenen om voor Van de Torre te kiezen. 
Dee gemeente bemiddelde bij deze discussie. Uiteindelijk werd afgesproken dat de 
extraa uren van de architect tot een bepaald maximum vergoed zouden worden. 

Dee projectontwikkelaar stelde GIW-garantie (Garantie Instituut Woningbouw) 
alss voorwaarde om verder te gaan met het plan om zonnepanelen toe te passen. In 
novemberr 1993 resulteerde de discussie in een projectvoorstel voor Novem om 
GIW-garantiee te krijgen op de voorgestelde integratietechniek. Tegelijkertijd werd 
eenn voorstel ingediend om een aluminium profiel dat werd toegepast in de kassen-
bouww zodanig aan te passen dat een dak met zonnepanelen in dit profiel gegaran-
deerdd waterdicht zou zijn (BOAL-profiel). In een eerder gerealiseerd project met 
zonnecelsystemenn op tien huurwoningen in Heerhugowaard werd onder het pro-
fielfiel  nog een waterdicht onderdak gemaakt, omdat men niet zeker was van de water-
kerendheidd van een dak van zonnepanelen in dit profiel. Toen er uitzicht was op 
GIW-garantiee werd in februari 1994 de intentieverklaring tussen de projectontwik-
kelaarr en het energiebedrijf ondertekend. Op dezelfde dag werd een contract tus-
senn het energiebedrijf en Shell Solar Energy getekend. Hierin werd de levering van 
dee zonnepanelen door Shell Solar Energy geregeld. Besloten was dat Shell Solar 
Energyy het gehele systeem turnkey zou leveren, inclusief de panelen van BP Solar. 

Inn april 1994 ontstond een crisis. De supervisor van de gemeente Amsterdam 
bleekk niet akkoord te gaan met de verandering van de sheddaken in een langsdak 
opp het appartementengebouw. Hij beschouwde het als een onverantwoorde estheti-
schee achteruitgang. De architect keerde terug op zijn oorspronkelijke bij de prijs-
vraagg goedgekeurde voorstel, dat hij zelf ook mooier vond. Omdat zowel het ener-
giebedrijff  als Novem meenden dat zij daarmee op te veel punten 'stappen terug 
zoudenn moeten doen' (zoals de gevelpanelen en de meerwerkkosten), stond het 
PV-projectt op de helling. Novem dreigde de subsidie terug te trekken: 'De tijd was 
nogg niet rijp voor een architect die alleen op de esthetiek let. De eerste projecten 
moestenn excellent zijn.' (interview E. ter Horst 9 mei 1996) Het project beperken 
tott de laagbouw was geen optie voor Novem. De oppervlakte geschikt voor zon-
nepanelenn zou daarmee te klein worden. De architect verzette zich tegen, wat hij 
noemde,, een dictaat van het PV-systeem. 'De woning onder PV moet je niet zoda-
nigg aanpassen dat het goed is voor de panelen daarboven.' (interview M. van der 
Torre)) Van der Torre wilde de zonnepanelen zo in het ontwerp integreren dat de 
bewonerss naar zijn verwachting goed in hun woonomgeving konden leven. 

Hett energiebedrijf wees de gemeente erop dat er sprake was van een gezamenlijk 
probleem.. Een eerste poging tot bemiddeling mislukte. Twee maanden later kwa-
menn de partijen overeen om de architect de opdracht te geven om op basis van 
voorwaardenn van het energiebedrijf, de projectontwikkelaar en de supervisor een 
compromiss uit te werken. Hierbij zou het hele gebouw in ogenschouw worden 
genomen.. Het voorstel voor een compromis, een langsdak en veranderingen in de 
restt van het gebouw, werd snel goedgekeurd door de Welstandscommissie zodat 
hett alsnog meegenomen kon worden in de lopende bouwaanvraag. Pas daarna 
kondenn de definitieve contracten met de leveranciers van de zonnepanelen worden 
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getekend.. Na realisatie van het project was de architect het wel eens met de weer-
standd van Novem en het energiebedrijf: 

'Dee sheddaken sneuvelden terecht vanwege de oriëntatie van PV op het westen en de 
onderlingee beschaduwing. Terugziend hebben ze wel gelijk, al was het een architec-
tonischee verarming. Toen vond ik dat niet.' (interview M. van der Torre) 

Voorbereiding Voorbereiding 

Hett energiebedrijf verzocht de projectontwikkelaar betrokken te kunnen zijn bij 
dee samenstelling van verkoopmateriaal. Ondanks toezeggingen liet UBA zich wei-
nigg aan EBA gelegen liggen. In de folders van UBA die werden verstrekt bij de start 
vann de verkoop in april 1994 stond niets over de PV-woningen. In de verkoopboek-
jess stond achterin wel een tekst over de zonne-energie. 

Bouw Bouw 

Septemberr 1994 startte de bouwfase officieel met de 'eerste paal'. Tijdens de bouw 
verscherptee een discussie over de dakdoorvoeren, die tijdens de ontwerpfase ook al 
aann de orde waren geweest. De architect had wel rekening gehouden met bescha-
duwingg door geen dakramen en -kapellen toe te passen. De rookgasafvoer, lucht-
toevoerr en dergelijke had hij echter wel tussen de zonnepanelen geplaatst. Ook op 
ditt punt was hij afgeweken van de gestelde voorwaarden, volgens welke dakdoor-
voerenn alleen aan de randen mochten komen. De partijen kwamen uit op een com-
promiss van lagere dakdoorvoeren. De projectontwikkelaar was hier eerst niet voor te 
vinden,, omdat deze lagere dakdoorvoeren niet standaard waren en daardoor duurder. 

Tijdenss de bouw bleek ook dat de profielen minder speling toelieten dan dak-
pannenn en daardoor meer eisen aan het bouwen stelde. Op de hoogbouw slaagde 
Shelll  Solar Energy er daarom niet in om de zonnepanelen te plaatsen in de periode 
datt UBA steigers had geplaatst. Shell Solar Energy was gedwongen om de plaatsing 
aff  te ronden met eigen steigers vanaf het dak. 

Gebruik Gebruik 

Dee vereniging van kopers verzocht het energiebedrijf om een toelichting te komen 
gevenn op het PV-project. De opkomst op een vergadering van de bewoners in 
februarii  1996 was hoog. De bewoners stelden vragen over het benodigde onder-
houd,, de veiligheid, de wijze waarop zijzelf kunnen zien of het systeem functio-
neertt en over de opbrengst. In de zomer van 1996 konden zij de laagbouwwo-
ningenn betrekken. 

Doorr de bekabeling ontstond een klein probleem. Om de kosten te beperken 
werdenn voor de koppeling van het PV-systeem aan de centrale omvormerruimte 
dezelfdee kabels gebruikt als de standaard grondkabels van het energiebedrijf en 
werdenn de kabels in dezelfde sleuf gelegd. Ondanks de labels aan de verschillende 
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kabelss vergiste een medewerker van de afdeling openbare verlichting zich bij de 
aansluitingg van een straatlantaarn. Toen de PV-kabel werd doorgeknipt om aan te 
sluitenn aan de lantaarnpaal ontstond een fout in de aarding van het PV-systeem. 

Dee officiële opening van het PV-project vond plaats op 6 juni 1996. Het apparte-
mentengebouww was op dat moment nog niet gereed, onder meer door stakingen. 
Vrijwell  direct na de oplevering van de woningen bleken er lekkages te zijn bij de 
oostelijkk en westelijk georiënteerde laagbouwwoningen en bij het grote dak van de 
hoogbouw.. De meest genoemde verklaring hiervoor was het uitzonderlijk lange 
dakk dat in feite uit twee delen bestond waardoor het ging lekken op de naad. De 
dakconstructiee was daardoor niet te vergelijken met de geteste proefopstelling. 

BDAA onderzocht in opdracht van Shell Solar Energy wat de problemen waren. 
Beginn 1997 werden aan het energiebedrijf, Shell Solar Energy, Novem, de project-
ontwikkelaar,, de architect en vertegenwoordigers van de bewoners verschillende 
optiess voorgelegd. De bewoners hadden de voorkeur voor een waterdicht onder-
dak.. Alle andere partijen wilden liever dat het zonnecelsysteem alsnog waterdicht 
zouu worden gemaakt. De herstelmogelijkheden begonnen pas aan het eind van het 
jaar,, omdat alle opties nader onderzoek vergden en omdat de levering van de 
nieuwee afdekprofielen op zich lieten wachten. De kunststof strippen werden ver-
vangenn door aluminiumstrippen met een rubberen afdichting vastgemaakt op de 
bestaandee dragers. Om na te gaan hoe de bewoners door de lekkage over zonne-
panelenn dachten liet het energiebedrijf in dezelfde tijd interviews houden onder de 
bewoners. . 

All  snel bleek dat de maatregelen niet afdoende waren. De definitieve aanpak, 
hett aanbrengen van een waterdichte onderlaag werd in de zomer van 1998 door 
BDAA aan de bewoners gepresenteerd. Hiervoor moesten de bestaande daken geheel 
wordenn verwijderd. De architect ging akkoord en de GIW-garantie bleef geldig. De 
renovatiee duurde tot het eind van het jaar. Daarvoor vond een workshop plaats om 
belangstellendenn te informeren over de kennis en ervaringen die waren opgedaan 
inn Amsterdam. 

Inn maart 1997 werd het zonnecelsysteem op het elektriciteitsnet aangesloten. 
Ditt kon niet eerder gebeuren, dan dat de werkzaamheden aan de openbare weg 
geëindigdd waren. Vanwege de lekkageproblemen vond in februari 1999, nadat de 
dakenn grondig waren gerenoveerd, een oplevering van de renovatie plaats. 

Intern ee processen 

Netwerkvorming Netwerkvorming 

HeterogeenHeterogeen netwerk 
Hett PV-project in Amsterdam is tot stand gebracht door een heterogeen tijdelijk 
netwerk.. Het netwerk kan vanaf de gebruiksfase zelfs volledig worden genoemd. 

Dee vorming van het tijdelijke netwerk begon met een initiatief van het energie-
bedrijff  om een groter project te realiseren dan in Heerhugowaard. Het geformu-
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leerdee doel was om de organisatorische, bouwkundige, juridische en elektrotechni-
schee aspecten van een grootschalig PV-systeem in een stedelijke omgeving te 
demonstreren.. Een tweede doel was de bekendheid met en acceptatie van PV onder 
dee bewoners en het publiek te verbreden, omdat het ontbreken van een breed 
maatschappelijkk draagvlak één van de belemmerende factoren van grootschalige 
introductiee is (Cace et al. 1993). Toen Novem werd benaderd over de subsidie-
mogelijkheden,, bestond er al uitzicht op het grote PV-project in Apeldoorn. Voor 
Novemm was het op dat moment daarom niet zo belangrijk dat het project in 
Amsterdamm werd gerealiseerd. Omdat er zicht was op subsidie van de Europese 
Commissie,, had Novem er echter wel belangstelling voor. Het project paste van-
wegee verschillen met de andere grote projecten goed in het leerprogramma van 
Novem.. Shell Solar Energy was in de ogen van het energiebedrijf en Novem het 
enigee Nederlandse bedrijf dat gekwalificeerd was om de zonnepanelen te leveren. 
Vanwegee voorwaarden van de Europese Commissie moest het energiebedrijf uit-
wijkenn naar een tweede leverancier. Op voorstel van Shell Solar Energy werd dit BP 
Solar.. Voor de producent en leverancier Shell Solar Energy was het vanaf het begin 
well  een belangrijk project. 

'Hett ging ons niet om de winst. We hebben voor een groot deel meegefinancierd. 
Wee wilden de marktontwikkeling voor netgekoppelde systemen op gang brengen, 
hett project zo goed mogelijk uitvoeren en kennis genereren met elkaar.' (interview 
J.Schlangenn 18 december 1996) 

Alss Amsterdams energiebedrijf lag het voor de hand dat naar een locatie in Amster-
damm werd gezocht. De gemeente Amsterdam had belangstelling voor fotovol-
taïschee zonne-energie als een element dat kon bijdragen aan het gewenste imago 
vann de nieuwbouwwijk Nieuw-Sloten als een efficiënte en milieuvriendelijke wijk. 

Dee projectontwikkelaar en de architect raakten op de gebruikelijke wijze bij het 
PV-projectt betrokken toen na overleg met het energiebedrijf PV-richtlijnen werden 
toegevoegdd aan de prijsvraag voor de betreffende wijk. De bouwpartijen zagen het 
voorall  als een gewoon (hoewel innovatief) nieuwbouwproject. De toekomstige 
bewonerss werden op een voor Amsterdam gebruikelijke wijze geïnformeerd over 
hethet grote nieuwbouwproject. Zij hadden geen invloed op de voorbereiding of de 
bouwvann de woningen. De andere partijen merkten dit niet aan als een tekort. De 
bewonerss hadden min of meer pleitbezorgers in de gedaante van de gemeente en 
vann de projectontwikkelaar, die zich zorgen maakte om een moeizame verkoop. Na 
dee realisatie van de woningen kregen de bewoners wel direct invloed op de besluit-
vormingg rond het oplossen van de lekkageproblemen. 

Hett tijdelijke netwerk was zeer omvangrijk. Dit hangt niet alleen samen met de 
heterogeniteitt ervan. Sommige actoren hebben namelijk een vergelijkbare rol. Er 
warenn twee producenten van zonnepanelen en twee subsidiegevers. Zo werd bij-
voorbeeldd langdurig overlegd over de taakverdeling tussen Shell Solar Energy en BP 
Solar.. Ook het aantal secundaire actoren was zeer groot. Het betrof niet alleen 
(onderaannemers,, zoals de makelaar en de vele adviesbureaus, maar ook het Grw-
instituutt en de buitenlandse organisaties. Hierdoor werd het PV-project zeer complex. 
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Vertegenwoordiging Vertegenwoordiging 
Bijj  maar liefst drie partijen bleek de interne informatieoverdracht van voorberei-
dingg naar bouw onvoldoende te zijn. Bij Shell Solar Energy, het energiebedrijf en 
eenn adviesbureau waren verschillende personen bij de diverse fasen van het project 
betrokken.. Ook de overdracht van UBA Projectontwikkeling naar UBA Bouw ver-
liepp niet feilloos. Dit had volgens de deelnemers een negatieve invloed op de effi-
ciëntiee en de steun voor het project. 

Bijj  het energiebedrijf was de continuïteit geen probleem. Wel was het interne 
draagvlakk een obstakel. De projecdeider van het energiebedrijf moest zelf veel uit-
voeren,, zoals het formuleren van contracten en het regelen van de publiciteit, 
omdatt binnen het energiebedrijf geen ervaring was met PV. 

Onderhandelen Onderhandelen 

OvereenstemmingOvereenstemming over doel 
Hett doel van het PV-project in Amsterdam was om ongeveer honderd zonnewo-
ningenn te realiseren die als voorbeeld konden dienen voor andere energiebedrijven 
enn bouwbedrijven. Daarnaast was de opzet om te leren over stedenbouwkundige 
inpassing,, de interactie van het zonnecelsysteem met het elektriciteitsnet en de 
eigendomsverhouding.. Hierover bestond overeenstemming onder de deelnemers. 
Hett energiebedrijf, de leveranciers en de subsidiegevers ging het hoofdzakelijk om 
hett integreren van zonne-energie in de woningbouw. Voor de bouwpartijen en de 
gemeentee was dit geen hoofddoel. Ook hadden ze geen specifieke doelen gericht 
opp PV. Zij konden wel eigen doelen realiseren met het PV-project, zoals een mooi 
nieuwbouwprojectt realiseren (de architect) of een interessante prijsvraag winnen 
(dee projectontwikkelaar). 

ZelforganiserendZelforganiserend proces 
Tott na de bouw lijk t geen enkele deelnemer zich eigenaar van het onderhande-
lingsprocess te hebben gevoeld. Zelfs het energiebedrijf als projectleider niet. Her-
haaldelijkk lieten partijen het volgens het energiebedrijf na om afspraken na te 
komen.. Het agenderen van de samenwerking in het algemeen bracht hier geen 
grotee verandering in. De betrokken projectontwikkelaar en de architect achtten 
hett energiebedrijf eigenlijk niet geschikt voor het realiseren van het projectdoel. 
Dee projectgroep Nieuw-Sloten van de gemeente Amsterdam werkte volgens eigen 
regels.. Het energiebedrijf was niet tevreden over de wijze waarop het bedrijf bij de 
projectgroepp werd betrokken. 

Dee deelnemers hadden blijkbaar geen overeenstemming over het onderhande-
lingsprocess en de participanten en hun rollen. Ze waren het er in de gebruiksfase 
well  over eens dat de bewoners in het overleg over de lekkage moesten participeren. 

OpenOpen proces 
Hett onderhandelingsproces in Amsterdam is weinig open geweest. Over de wijze 
waaropp het project tot stand is gekomen waren de meeste partijen weinig tevreden. 
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Zee hadden het gevoel dat zij weinig begrip van elkaar kregen en ze vonden elkaar 

inflexibel.. Volgens het energiebedrijf en Novem hadden de bouwpartijen (inclu-

sieff  de gemeente) geen actieve rol in het realiseren van het zonnecelsysteem. Zij 'ge-

doogden'' het alleen maar. De projectontwikkelaar stelde zich afhoudend op en 

wildee zich niet binden aan afspraken. De architect liet zich volgens het energiebe-

drijff  en Novem weinig gelegen liggen aan de eisen die vanuit het PV-systeem aan 

hett ontwerp gesteld werden. 
Ookk de gemeente stelde zich in de ogen van het energiebedrijf afhoudend op. 

Volgenss het energiebedrijf wilde de gemeente in de wijk geen experimenten uit-
voeren,, hetgeen voor de toepassing van PV in de ogen van het energiebedrijf wel 
nodigg was. Er zou met het zonnecelsysteem rekening gehouden moeten worden bij 
dee verkaveling, de afstanden tussen de woningen, beschaduwing en dergelijke. De 
gemeentee verklaarde haar kritische houding uit haar onbekendheid met PV en twij -
felss over het project: 

'Wee kwamen al snel op juridische voetangels en klemmen. We moesten snel pieke-
ren:: wat moet allemaal geregeld zijn? We hebben 'advocaat van de duivel' gespeeld. 
Hoee regelen we het financieel? Het was nieuw voor ons, dus dan maak je een risico-
analyse.. Alles moest werkende weg verzonnen worden. Hoe bouw je garanties in?' 
(intervieww W.Looise) 

Dee gemeente vroeg zich bijvoorbeeld af of zonne-energie wel geschikt was voor 
koopwoningen,, indien de huiseigenaren de delen van de woning met zonnepane-
lenn niet zelf bezitten. Maar ook de houding van het energiebedrijf droeg bij aan een 
kritischee houding van de gemeente. 

'Hett energiebedrijf had geen ervaring met de bouw, het proces. Ze hadden niet 
nagedachtt over de maatschappelijke consequenties, over de redenen voor een pro-
jectontwikkelaarr om zo'n project te willen. De cultuur van het energiebedrijf speel-
dee hen parten. Ze hebben in het algemeen een klantonvriendelijke houding. Nu 
haddenn ze in het begin die houding ook.' (interview W.Looise) 

Dee bouwpartijen en de gemeente vonden van hun kant dat het energiebedrijf en 
Novemm zich te eisend opstelden, terwijl ze daar de positie niet voor hadden. De 
openheidd van het energiebedrijf werd wel gewaardeerd. De doelen van het energie-
bedrijff  kwamen regelmatig aan de orde tijdens besprekingen. Het energiebedrijf 
hadd echter te weinig oog voor de doelen van de partijen voor wie de zonnepanelen 
niett het belangrijkste van het project waren. 

'EBAA was goed als projectleider, was open, liet hun problemen zien, was duidelijk in 

hunn doelen (...) was alleen niet zo geïnteresseerd in de doelen van anderen. Ik vond 

zonnepanelenn leuk, probeerde de belangen te verdedigen. Uit mijn tabellen bleek 

datt de opbrengstvermindering slechts 3% was. Heftige discussie. EBA zag mij als 

tegenstander,, dat kwetste mij. Vanuit PV hebben ze aan hun opdracht voldaan, hun 

stij(koppigheidd is beloond.' (interview M. van der Torre) 
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Enkelee bouwpartijen ervoeren de inbreng van het energiebedrijf als bemoeienis 
mett 'hun' werk en meenden dat dit alleen gerechtvaardigd zou zijn indien het ener-
giebedrijff  deskundig zou zijn op hun terrein. 

Tijdenss de bouw ontstonden ook wrijvingen tussen Shell Solar Energy en UBA 
Bouw.. 'Dat is een houding van UBA. Ze zeiden wel: "Het is leuk PV", maar eigenlijk 
vindenn ze het maar lastig.' (interview J.Schlangen 18 december 1996) Na de realisa-
tiee werd het onderhandelingsproces langzamerhand opener naar aanleiding van de 
lekkage.. De deelnemers waren ervan overtuigd dat alle deelnemers en de bewoners 
overeenstemmingg moesten bereiken over de aanpak van de problemen. Een verte-
genwoordigerr van de bewoners merkte wel op dat de projectontwikkelaar een 
afwachtendee houding had in de gezamenlijke overleggen. 

CreatiefCreatief proces 

Hett onderhandelingsproces werd niet gekenmerkt door creativiteit. Integendeel, 
vastgelegdee richtlijnen vormden vaak de basis van gesprekken. Het energiebedrijf 
zeii  hierover: 

'Hett Energiebedrijf Amsterdam had aan het begin een visie van wat we wilden. Daar 
willenn we naar toe. Het maximale is eruit gehaald. Op detailpunten hebben we com-
promissenn gesloten.' (interview J.Cace) 

Dee architect heeft de richdijnen niet tot de letter nageleefd, omdat hij ze niet meteen 
allemaall  begreep, maar ook omdat sommige richdijnen in zijn ogen tegenstrijdig 
waren. . 

Velee onderwerpen leidden tot grote meningsverschillen. De verkaveling, de shed-
daken,, de gevelpanelen en de dakdoorvoeren kwamen op de agenda, omdat het 
energiebedrijff  en Novem naar een hoge opbrengst van de zonnepanelen streefden. 
Vanuitt de andere actoren werden hier argumenten als de hoge woningdichtheid, 
esthetischee waarde van de woningen en zichtbaarheid van de zonnepanelen tegen-
overr gesteld. Andere meningsverschillen betroffen de baten voor de bewoners, de 
planningg van de installatie van de zonnepanelen, de meerwerkkosten voor de 
architectt en de oorzaken van de lekkage. Geen van deze discussies heeft tot verras-
sendee oplossingen geleid waar alle partijen tevreden over waren. Soms werd wel 
eenn compromis gesloten, maar meestal bond één van de partijen in. 

InformatieInformatie uit de omgeving 
Hett energiebedrijf heeft samen met een adviesbureau een haalbaarheidsstudie uit-
gevoerd.. Het adviesbureau had op dat moment ook geen ervaring met zonnecel-
systemenn in de woningbouw, maar is in het hele traject een belangrijke adviseur 
vann het energiebedrijf geweest. Als onderdeel van de haalbaarheidsstudie zijn 
richtlijnenn geformuleerd waarmee de gemeente, de architect en de projectontwik-
kelaarr zijn geïnformeerd over zonnecelsystemen. Deze partijen hadden echter 
geenn invloed op de haalbaarheidsstudie. De BDA-testen die werden uitgevoerd om 
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GIW-garantiee voor de dakconstructie te krijgen kunnen wel als een vorm van 'joint 
factt finding' worden beschouwd. 

Bijj  de totstandkoming van het project in Amsterdam heeft dus weinig joint fact 
findingg plaatsgevonden en is ook op andere wijze weinig gebruik gemaakt van 
informatiee uit de omgeving. Wel konden deelnemers eigen ervaring inbrengen. De 
projectontwikkelaarr maakte gebruik van zijn ervaring met zonthermische syste-
men.. Shell Solar Energy en Novem maakten gebruik van hun ervaring met de gerea-
liseerdee zonnewoningen in Heerhugowaard en de planvorming rond de projecten 
inn Apeldoorn en Amersfoort. 

ExterneExterne communicatie 
Eenn aantal keer is het PV-project in Amsterdam in de publiciteit gebracht. De eer-
stee gelegenheid was de ondertekening van de intentieverklaring. De directeur van 
hett energiebedrijf en twee wethouders uit Amsterdam hielden toespraken. De 
betrokkenheidd van de projectontwikkelaar en van de leverancier werd duidelijk bij 
hett ondertekenen van de contracten. De tweede gelegenheid was de officiële ope-
ningvann het project in Amsterdam. Deze bijeenkomst werd gedomineerd door de 
energiewereld.. Alleen het energiebedrijf, het ministerie van Economische Zaken 
enn de vertegenwoordiger van de Europese Commissie hielden toespraken. In de 
folderr uit de persmap werd wel gerept van de intensieve samenwerking tussen het 
energiebedrijf,, bouwpartijen en de gemeente. De projectontwikkelaar en de archi-
tectt maakten een eigen folder met foto's en ontwerpen van de woningen. 

InIn andere uitingen is meer aandacht gegeven aan het onderhandelingsproces. In 
eenn workshop zijn de ervaringen in Amsterdam gepresenteerd aan belangstellende 
partijenn om na te gaan welke rol partijen kunnen spelen om opnieuw PV toe te pas-
senn in de woningbouw in Amsterdam. De belangstelling van architecten voor deze 
workshopp viel tegen (Oudshoff& van Mierlo 1998). Ook was het animo onder de aan-
wezigenn om initiatief te nemen voor PV-projecten in de woningbouw zeer gering. 

Inn 1998 gaf het energiebedrijf een folder uit over de praktijkervaringen en de 
resultatenn van de monitoring op basis waarvan aanbevelingen zijn geformuleerd. 
Hett onderhandelingsproces kwam in deze folder onder de term projectorganisatie 
aann de orde. In deze folder is beperkt gebruik gemaakt van een rapport van IVAM 
Environmentall  Research waarin de totstandkoming van het project in Amsterdam 
werdd geëvalueerd. 

Kennisuitwisseling Kennisuitwisseling 

WederzijdseWederzijdse kennisuitwisseling 
Dee kennisuitwisseling tussen deelnemers en (toekomstige) bewoners van de zonne-
woningenn in Amsterdam was in het begin vrij eenzijdig, maar werd steeds meer 
wederzijds.. In landelijke dagbladen en een Amsterdams huis-aan-huisblad is in april 
19944 de verkoop van de woningen in Nieuw-Sloten aangekondigd. Hierin werd dui-
delijkk dat er ongeveer 70 woningen met zonnepanelen werden uitgevoerd. Belang-
stellendenn konden informatie en inschrijfformulieren verkrijgen bij de Zuiderkerk 
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inn Amsterdam. De informatie van het energiebedrijf over de zonnepanelen was op 
datt moment alleen apart van de informatie over de woningen te verkrijgen. In de 
verkoopboekjess die de potentiële kopers later kregen was de informatie over de zon-
necelsystemenn wel een integraal onderdeel van de informatie over de woning. 

Voordatt de bewoners van de laagbouw hun woning introkken heeft het energie-
bedrijff  hen een brochure verstrekt met vrij algemene informatie en contactperso-
nenn voor meer informatie of klachten. De kopersvereniging van de laagbouw had 
hett energiebedrijf uitgenodigd voor een bijeenkomst speciaal gewijd aan het zon-
necelsysteem.. De informatieoverdracht naar alle bewoners verliep via twee nieuws-
brievenn van het energiebedrijf over de eerste resultaten en de lekkage. Ook de kopers-
verenigingg van de laagbouw was actief in het verspreiden van informatie over de 
zonnepanelen.. Vanwege de lekkageproblemen kregen de bewoners ook diverse 
brievenn eerst van het energiebedrijf, daarna van Shell Solar Energy en ten slotte van 
BDAA over de aanpak van de renovatie. Bovendien ontvingen de bewoners een lan-
delijkee nieuwsbrief voor de bewoners van zonnewoningen die mede gefinancierd 
werdd door Energiebedrijf Amsterdam. De terugkoppeling van de bewoners over de 
lekkagee en andere problemen verliep via de klachtenlijnen. Ruim de helft van de 
bewonerss heeft wel eens een klacht gemeld. 

Dee deelnemers waren op de hoogte van de belangstelling van toekomstige 
bewonerss middels cijfers over de respons tijdens de verkoopprocedure. Geen van 
dee deelnemers maakte zich zorgen over de verkoop gezien het tekort aan koopwo-
ningenn in Amsterdam. Wel is een onderzoek gedaan naar de houding van degenen 
diee zich net hadden ingeschreven voor een woning en enkele maanden later van 
degenenn die een woning hadden gekocht. 

Verderr heeft het energiebedrijf twee onderzoeken onder de bewoners laten uit-
voerenn naar hun ervaringen. De resultaten hiervan zijn breder verspreid middels 
eenn folder over de praktijkervaringen van het project in Amsterdam. De deelne-
merss hadden immers contact met een aantal vertegenwoordigers van de bewoners 
diee deelnamen aan het overleg over aanpak van de lekkage. Het primaire doel van 
ditt overleg was om tot een voor alle partijen acceptabele aanpak te komen. 

SoortSoort informatie 
Dee toekomstige bewoners waren zich er onvoldoende van bewust dat zij een 
woningg met zonnepanelen kochten. Van degenen die zich hadden ingeschreven 
voorr een woning van UBA bleek slechts de helft te weten dat sommige woningen 
mett zonnepanelen waren uitgerust. Een groot deel van de toekomstige bewoners 
kwamm hier tijdens de verkoop achter. Maar zelfs na de verkoop wist een enkeling 
niett van het bestaan van de zonnewoningen. De informatie over de toepassing van 
zonnepanelenn was zoals gezegd, ontoereikend. De projectontwikkelaar gaf op 
geenn enkele manier informatie over de zonnewoningen. In de folder van het ener-
giebedrijff  werden bovendien woningtypen genoemd die niet bestonden. In de 
boekjess die UBA bij de verkoop verstrekte was wel informatie over de zonnepane-
len.. Ruim de helft van de bewoners (64%) vond de informatie die ze kregen 
voordatt ze een woning kochten, dan ook ontoereikend. 
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Viaa de zonnepanelen op de eigen of naastgelegen woningen kregen bewoners 
extraa informatie over het zonnecelsysteem. De bewoners kregen niet direct infor-
matiee over het functioneren van het zonnecelsysteem, omdat ze geen meters in de 
woningg hebben. Alleen via de twee nieuwsbrieven hebben de bewoners informatie 
gekregenn over de opbrengst. De bewoners hadden desgevraagd vooral vragen over 
watt er na de proefperiode met de zonnepanelen gebeurt. Over het functioneren 
vann de zonnepanelen als waterkerende bouwelementen hebben de bewoners door 
dee lekkage ongetwijfeld negatieve informatie gekregen. De informatie over de oor-
zakenn en de aanpak van de lekkage is lange tijd onvoldoende geweest. Sommige 
bewonerss hadden het gevoel dat ze buitengesloten werden hoewel vertegenwoordi-
gerss van de bewoners deelnamen aan de onderhandelingen. Daarnaast was het vele 
bewonerss niet duidelijk bij wie ze hun klachten moesten melden: bij de projectont-
wikkelaar,, Shell Solar Energy of het energiebedrijf (Oudshoff et al. 1998). 

AantrekkelijkeAantrekkelijke techniek 
Overr het algemeen vonden de bewoners PV een aantrekkelijke techniek, die geschikt 
iss om in de woningbouw toe te passen. De meeste bewoners zagen meer voordelen 
dann nadelen. Over sommige kenmerken van de techniek, zoals die is toegepast in het 
projectt in Amsterdam, was meerr dan de helft van de bewoners echter niet positief. 
Zoo meenden vele bewoners van de appartementen dat familie en kennissen geen 
interessee toonden voor de zonnepanelen. De bewoners van de eengezinswoningen 
meendenn dat de zonnepanelen hen belemmerden in de mogelijkheden om hun 
woningg aan te passen en dat de zonnepanelen hen overlast gaven. Velen vonden dat 
zijj  een financieel voordeel zouden moeten hebben, hoewel de eigendomsconstructie 
dee meesten wel beviel. Ook bleek er nog maar weinig vertrouwen in de techniek te 
zijn.. Velen achtten PV technisch nog niet rijp en de risico's voor particuliere huis-
eigenarenn groot. Bovendien was het in hun ogen een dure energiebron. Verder had-
denn veel bewoners geen zin om zich in de techniek te verdiepen. 

Sturing Sturing 

GelegitimeerdeGelegitimeerde sturing 
Dee onderhandelingen van het bouwproject en van het PV-project verliepen vrij 
gescheidenn van elkaar. De leiding van het bouwproject verliep volgens vaste proce-
duress van de gemeente Amsterdam door het Project Management Bureau. De stu-
ringring van het PV-project door het energiebedrijf was in principe ook gelegitimeerd. 
Hett energiebedrijf werd door alle partijen geaccepteerd als opdrachtgever van het 
PV-systeem.. Er onstonden echter problemen op het raakvlak tussen het bouw- en 
hett PV-project. De bouwpartijen en de gemeente meenden dat het energiebedrijf 
zichh teveel op hun terrein begaf door zich er inhoudelijk mee te willen bemoeien. 
Dezee bemoeienis was in hun ogen vooral niet gelegitimeerd vanwege de gebrekkige 
kenniss van het energiebedrijf over bouwprocessen. Het overleg waartoe het ener-
giebedrijff  uitnodigde vonden de bouwpartijen overbodig. De architect zei daar-
over: : 
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'Hett energiebedrijf moet beseffen wie welke verantwoordelijkheden heeft. Ze moe-
tenn niet de argumenten van de projectontwikkelaar onderuit proberen te halen. Ze 
zijnn daar niet deskundig genoeg voor. Het energiebedrijf moet niet een vergadering 
bijeenroepenn en gaan discussiëren. Als het product niet volgens afspraak is, betaal je 
gewoonn de laatste termijn niet. Ik zie EBA als opdrachtgever en spreek UBA aan op af-
spraken.'' (interview M. van der Torre, 24 januari 1995) 

Sommigee partijen misten daardoor een procescoördinator of juist een partij die 
bouwtechnischee kennis met kennis over PV-systemen kon combineren. De meningen 
vann partijen zijn verdeeld over wie deze rollen zou moeten vervullen. Dee gemeente 
meendee dat het energiebedrijf beide rollen zou moeten vervullen of dat een onaf-
hankelijkk bureau het proces zou moeten coördineren. De projectontwikkelaar 
daarentegenn meende dat de gemeente de juiste partij is om sturend op te treden. 

Ookk bij de uitvoering werden de werkzaamheden niet door één partij gecoördi-
neerd.. Hierdoor ontstonden afstemmingsproblemen. 

Netwerksturing Netwerksturing 

Inn het project in Amsterdam is weinig gestuurd op een integratie van het bouw- en 
hett PV-project. Er bestond tijdens de voorbereiding geen overleg, waarin de bouw-
partijenn en de PV-partijen (het energiebedrijf, Novem en Shell Solar Energy) elkaar 
ontmoetten.. Het energiebedrijf was alleen aanwezig bij het projectteam van de 
gemeentee wanneer het hiervoor werd uitgenodigd. Ook voor het PV-project be-
stondd geen vast projectteam. Volgens het energiebedrijf was het beter en goedko-
perr om per keer na te gaan welke partijen bij het overleg aanwezig moesten zijn. 
Ookk tijdens de uitvoering was de verantwoordelijkheid voor het PV-systeem ge-
scheidenn van de verantwoordelijkheid voor de rest van de nieuwbouw. De PV-leve-
rancierr nam ad hoc deel aan de bouwvergaderingen. 

Ookk de vorm van sturing door het energiebedrijf kenmerkte zich niet als net-
werksturing.. De belangrijkste houvast in de onderhandelingen vormden de richt-
lijnenn die waren geformuleerd in de haalbaarheidsstudie. Het energiebedrijf is, 
zoalss andere partijen formuleren, open geweest over de eigen doelen, maar heeft 
weinigg oog gehad voor de doelen van anderen. Bij het ondertekenen van de inten-
tieverklaringg waren de gemeente en de projectontwikkelaar prominent aanwezig. 
Tweee wethouders van de gemeente hielden een toespraak en de projectontwikke-
laarr tekende de intentieverklaring. Maar de opening van het project is niet aange-
grepenn om de gemeente en bouwpartijen voor het voedicht te brengen en de part-
nerss het gevoel te geven dat het project gezamenlijk tot stand is gebracht. 

Pass na de bouw, toen de omvang van de lekkageproblemen duidelijk werd, werd 
eenn vaste projectgroep geformeerd waarin PV-partijen, bouwpartijen en bewoners 
gezamenlijkk opereerden onder leiding van het energiebedrijf. 

Dee projectleiding van het energiebedrijf kan wel gekenschetst worden als heel 
actief.. Keer op keer werden andere deelnemers benaderd met een uitnodiging voor 
overlegg of met een verzoek om informatie. 
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Direct ee effecte n 

LerenLeren door deelnemers 

LerenLeren door ervaring 
Dee deelnemers hebben veel geleerd van het project in Amsterdam (zie tabel III. i in 
bijlagee III) . Ook de partijen voor wie de zonnepanelen geen prioriteit hadden, heb-
benn geleerd van het PV-project. Ze hebben vooral geleerd over de bouwkundige 
(on-)mogelijkhedenn van zonnepanelen. Andere belangrijke onderwerpen waren de 
verhoudingenn tussen de deelnemers en de kosten en financiering van het systeem. 

InteractiefInteractief leren 
Naa de realisatie van de zonnewoningen in Amsterdam hadden de deelnemers zeer 
verschillendee beelden over de toekomstige mogelijkheden van PV. Twee actoren 
meendenn dat de tijd nog niet rijp was voor zonnecelsystemen in de woningbouw. 
Dee gemeente achtte PV niet echt geschikt voor de woningbouw en zeker niet voor 
koopwoningen.. Volgens de projectontwikkelaar konden zonnepanelen vanwege 
dee chique uitstraling in principe worden toegepast in gevels. Daartoe zouden zon-
nepanelenn wel goedkoper moeten worden en zouden energiebedrijven het moeten 
stimuleren.. De andere actoren hadden verschillende visies op de mogelijkheden en 
wenselijkheden.. Het energiebedrijf wilde zich nog wel op PV richten, maar niet op 
vergelijkbaree wijze als in het gerealiseerde project. Deze aanpak was hiervoor niet 
geschiktt vanwege de hoge kosten voor het energiebedrijf. Alleen de architect was 
ervann overtuigd dat zonnepanelen ondanks de hoge prijs binnen de markt ontwik-
keldd konden worden, mits partijen daar waarde aan hechten. Hij betwijfelde echter 
weerr of grootschalige toepassing van zonnepanelen wel mooi is. Alleen Novem en 
Shelll  Solar Energy bleven op het spoor van grote projecten in de nieuwbouw. 

Driee leerervaringen werden gedeeld door de deelnemers: het energiebedrijf 
moett de bouwprocessen goed kennen, de woningen zijn mooi en de betrokkenheid 
vann de bewoners moet groter zijn. De meeste leerervaringen echter waren indivi-
dueell  en soms zelfs tegengesteld. De partijen hebben zelf over het algemeen ook 
niett de indruk meer inzicht in elkaar te hebben of meer naar elkaar toe gegroeid te 
zijn.. Zo zei het energiebedrijf: 

'Hett voornaamste doel van de projectgroep Nieuw-Sloten was Nieuw-Sloten reali-
seren.. Ze stonden wel open voor mijn argumenten, maar hielden er geen rekening 
mee.. Ik moest er steeds op letten dat wat zij maakten niet tegenstrijdig was aan de 
wensen.. Op elk punt moest onderhandeld worden. Ze zijn wel steeds positief ge-
weestt en waren bereid water bij de wijn te doen. (...) De belangen van de architect 
spoordenn niet met die van EBA. Hij heeft zelf besloten aan welke eisen van EBA hij 
tegemoett zou komen.' (interview J.Cace) 

Hett verwonderde het energiebedrijf ook dat de projectontwikkelaar dakuitbrei-
dingenn als een meerwerkoptie voor kopers bleef zien hoewel uitbreidingen van het 
dakk volgens de voorwaarden niet mogelijk waren. De projectontwikkelaar meende 
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dee standpunten van het energiebedrijf en Novem van tevoren al te kennen en zei 
ookk tijdens de uitvoering niets te hebben geleerd van Shell Solar Energy. Alleen 
Novemm gaf expliciet aan te hebben geleerd van andere actoren. 

Doorr de lekkageproblemen zijn de deelnemers in de gebruiksfase op een belang-
rijkk punt toch nader tot elkaar gekomen. Na diverse overleggen bleken de deelne-
merss eensgezind te zijn in hun voorkeur voor een oplossing waarbij het systeem zelf 
waterdichtt zou worden gemaakt. Een ander onderwerp waarover achteraf een toe-
naderingg tussen partijen blijkt te zijn ontstaan, betreft de eisen die aan het ontwerp 
vann een PV-woning worden gesteld. Novem is er door toedoen van de architect van 
overtuigdd geraakt dat de esthetische waarde van een zonnecelsysteem meer aan-
dachtt moest krijgen en de architect begreep achteraf dat ook rekening gehouden 
moestt worden met een hoge opbrengst van de PV-systemen. 

Dee meeste leerervaringen waren zoals gezegd actorgebonden. Het energiebedrijf 
wildee vooral leren van het PV-project: 'Het was nog ingewikkelder dan ik had 
gedacht.'' (interview J.Cace) Gebleken is dat voor de integratie meer nodig is dan 
hett vervangen van dakbedekking en dat zonnepanelen nog geen ideaall  dakelement 
zijn.. Volgens het energiebedrijf zouden andere partijen financieel betrokken moe-
tenn zijn, zodat zij meer belang hebben bij het welslagen van het PV-gedeelte van het 
project.. 'Taken en verantwoordelijkheden waren voor andere partijen tot hun 
kerndoelstellingg beperkt. Dat moet meer worden verdeeld.' (interview J.Cace) 

Voorr Novem waren de leerdoelen niet dominant. Belangrijker was de kans dat 
partijenn iets met hun ervaringen zouden doen. Het project in Nieuw-Sloten heeft 
inn combinatie met andere pilotprojecten richting gegeven aan het leerprogramma 
enn de rol van Novem. Het project heeft inzicht opgeleverd over de rollen van pro-
jectontwikkelaarss en architecten en de verschillende soorten projectontwikkelaars 
enn architecten die bestaan. Bij volgende projecten zouden partijen op een andere 
manierr benaderd moeten worden. Men zou samenwerkingsafspraken moeten 
makenn en moeten aangeven waar ieders grenzen liggen. Shell Solar Energy heeft 
'... .geleerd allerlei kleine dingetjes in de bouw mee te nemen. (...) Intern hebben 
wee veel kennis opgedaan.' (interview J.Schlangen 18 december 1996) Verder vond 
Shelll  Solar Energy het vooral belangrijk dat een PV-project meer een normaal 
bouwprocess volgde. Dan zouden de bewoners de PV-systemen bezitten, zou de 
projectontwikkelaarr een installateur de opdracht geven om zonnepanelen toe te 
passenn en zou de installateur de panelen inkopen bij een leverancier. 

Dee andere partijen hadden zich geen leerdoelen gesteld, maar zeiden wel van het 
projectt te hebben geleerd. De projectontwikkelaar heeft vooral meer inzicht gekre-
genn in de problemen met de toepassing van zonnepanelen: 'Er moet in volgende 
projectenn kritisch naar de detailleringg worden gekeken. Er moeten randen zonder 
PVV zijn, waardoor grotere toleranties mogelijk zijn, het meer prefab kan, de instal-
latiee sneller is en de installateur gewoon kan meelopen in de bouw.' (interview 
K.Seitz) ) 

Dee architect was zich duidelijker bewust geworden van zijn eigen rol, name-
lij kk de beste oplossing voor veel aspecten vinden en niet één aspect (bijvoorbeeld 
PV)) verabsoluteren. Het architectenbureau heeft kennis over zonnepanelen op 
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gebouwenn opgedaan. Van der Torre pleitte er voor om technische oplossingen 
voorr toepassing van PV op Oost-West georiënteerde woningen te zoeken. Derge-
lijk ee woningen zijn voor alle bewoners aantrekkelijk wat betreft de oriëntatie van 
dee tuinen. De architect was ervan overtuigd dat gevelpanelen meer voordelen heb-
benn dan zonnepanelen op het dak. Dit standpunt heeft hij herzien, toen hij con-
stateerdee dat gevelpanelen vanwege mogelijke beschaduwing alleen geschikt zijn 
voorr hoogbouw en dat de toepassing van de panelen op de daken beter verliep dan 
verwacht.. De gemeente ten slotte,, verwachtte beter voorbereid te zijn wanneer zij 
weerr met PV in aanraking kwam. Verder vond de gemeente dat meerkosten eerder 
inzichtelijkk moeten zijn en dat meer moest worden vastgelegd in afspraken. 

PositiefPositief en negatief leren 
Dee geïnterviewde partijen waren over het algemeen tevreden. Ze vonden dat de 
wijkk er mooi uitziet en geven aan dat hun doelen zijn behaald. De leerervaringen 
warenn echter voornamelijk negatief. Volgende projecten zouden vrijwel geheel 
anderss aangepakt moeten worden. Een volgend project zou bijvoorbeeld meer de 
normalee bouwverhoudingen moeten weerspiegelen. Ook de gekozen eigendoms-
constructiee verdiende geen navolging. Verder was er geen helderheid over de meer-
kosten,, was het project te duur en werden afspraken onvoldoende nagekomen. 

LerenLeren over betrojfenen 
Dee belangrijkste (interactieve) leerervaring was dat bewoners directer betrokken 
moetenn zijn bij een PV-project. Volgens het energiebedrijf was dit belangrijk, om-
datt bewoners ook moeten investeren in zonnecelsystemen. De leverancier meende 
datt als het eigendom bij de bewoners lag de bouwverhoudingen normaal zouden 
zijn.. De gemeente benadrukte dat bewoners ook voordelen moesten hebben van 
hethet kopen van een zonnewoning. Verder heeft het energiebedrijf geconstateerd dat 
deelnemerss heldere afspraken moeten maken over hun verantwoordelijkheden, 
zodatt bewoners niet zo lang hoeven te wachten voordat er actie wordt ondernomen 
bijj  problemen. 

LerenLeren door betroffenen 

LerenLeren door kennisoverdracht 
Dee toekomstige bewoners konden als betroffenen alleen leren op basis van externe 
informatie.. Zonne-energie bleek bekend te zijn ten tijde van de koop. Dit is een 
voorwaardee voor een positieve houding (Rogers 1983). Ruim driekwart van dege-
nenn die een zonnewoning hadden gekocht, kon andere toepassingen van zonnecel-
lenn noemen. Een derde noemde ook toepassingen met warm water. 

Dee houding van de kopers van de eengezinswoningen ten aanzien van PV in het 
algemeenn was vrij positief. Maar ze waren niet positief over de zonnepanelen op 
hunn eigen woning. Slechts een kwart gaf aan een woning met zonnepanelen te pre-
fererenn boven eenzelfde woning zonder zonnepanelen. Maar liefst 41% van de 
koperss gaf niet aan of ze wel of geen PV wilden op de gekochte woningen; ze wisten 
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hett niet of het maakte ze niet uit. Daarbij komt dat 59% van de kopers niet tevre-
denn was over de zonnepanelen toen ze de woning kochten.7 

PositiefPositief leren 
Tijdenss de bewoning hebben de bewoners ervaring opgedaan met het zonnecel-
systeem.. Driekwart van de bewoners van de eengezinswoningen ervoeren voorko-
mendee problemen als overlast. Dit kwam vooral door lekkage en onderhoud- en 
herstelwerkzaamheden.. Ook in het appartementengebouw ondervond ruim drie-
kwartt van de bewoners problemen, maar slecht 45% zag deze problemen als over-
last.. Bijna iedereen had de problemen gemeld en de helft was tevreden over de 
afhandelingg van de klachten. 

Eenn belangrijke positieve ervaring betrof het uiterlijk van de woningen. Ruim 
dee helft van de bewoners vond de woningen met zonnepanelen mooi. Ze waren 
voorall  enthousiast over de zonnegevel van het appartementengebouw. De bewo-
nerss van de eengezinswoningen hadden verder als positieve ervaring dat mensen in 
hunn sociale omgeving interesse toonden voor PV. Voor de bewoners van de appar-
tementenn gold dit veel minder. 

Dee ervaringen leidden niet tot veranderingen in de houding van de bewoners 
tenn aanzien van zonnecelsystemen. De mening van de bewoners van de eengezins-
woningenn over PV in het algemeen bleef positief. Ze waren wel meer uitgesproken 
overr de stellingen op basis waarvan hun mening over zonnecelsystemen is bepaald. 
Hieruitt kan worden geconstateerd dat hun mening zich verder heeft gevormd. 

Err was veel ruimte voor positief leren, omdat de houding van de bewoners ten 
aanzienn van hun zonnewoning tijdens de koop niet zo positief was. Dit is echter 
niett gebeurd. Slechts eenderde van de bewoners zou kiezen voor een woning met 
zonnepanelenn indien ze een vrije keuze hadden.8 En niet meer dan eenderde van de 
bewonerss was tevreden over de zonnepanelen. 

Hett is zeer de vraag of de bewoners positiever over de zonnewoningen zouden 
zijnn geweest indien er geen lekkage was opgetreden. De bewoners die overlast heb-
benn ervaren stonden niet negatiever tegenover zonnepanelen. Wel waren de bewo-
nerss die vonden dat de klachten niet goed waren afgehandeld beduidend negatiever 
overr zonnecelsystemen. Andersom is gebleken dat de bewoners die de zonnepanelen 
mooii  vonden, positiever dachten over PV in het algemeen dan de bewoners die ze 
niett mooi vonden. 

SocialeSociale aanpassing 

IndividueleIndividuele structurele verandering 
Hett PV-project in Amsterdam heeft bij weinig deelnemers tot veranderingen in de 
organisatiee geleid die de realisatie van vergelijkbare projecten zouden kunnen 
bespoedigen.. Shell Solar Energy heeft mede naar aanleiding van het project in 
Amsterdamm besloten dat de installatie van PV-systemen beter door andere partijen 
kann worden gedaan. (Dit pad is later weer verlaten, toen de producent constateerde 
datt de kwaliteit van het eindproduct hierdoor niet gegarandeerd kon worden.) 
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Verderr heeft Shell Solar Energy een bouwkundige in dienst genomen en is gaan 
samenwerkenn met installateurs als partner of onderaannemer. Novem bemoeide 
zichh sinds het PV-project in Amsterdam minder met de inhoud van een project. In 
plaatss daarvan wilde Novem de projecten aan criteria toetsen en zorgen dat argu-
mentenn meer een rol gaan spelen door te zorgen dat er discussie komt. Ook was 
Novemm van plan om ervoor te zorgen voortaan de grootste subsidiegever te zijn, 
omdatt de PV-projecten anders als een Europees project worden gezien. 

Bijj  een aantal deelnemers heeft het PV-project tot veranderingen geleid die niet 
directt met PV te maken hadden. Omdat het energiebedrijf het PV-project als een 
eenmaligee activiteit zag, leidde het niet tot veranderingen ten behoeve van de intro-
ductiee van PV. Wel zijn door het project diverse afdelingen van het energiebedrijf 
diee er eerder nog nooit mee te maken hadden in aanraking gekomen met deze 
nieuwee technologie. Het project heeft er ook mede toe aangezet dat het energiebe-
drijff  zich is gaan bezinnen op de vraag wat men wel met PV wou.9 Op een ander ter-
reinn leidde het PV-project wel tot aanpassingen. Het energiebedrijf raakte sinds het 
PV-projectt vaker in een vroege fase van een nieuwbouwproces bij de besluitvor-
mingg betrokken. Dit vergde een hele nieuwe werkwijze. 

Volgenss de architect had het project in Nieuw-Sloten grote invloed op het 
architectenbureau.. 'Dit kwam misschien niet zozeer door de PV, maar door dee par-
tijenn waarmee we in aanraking kwamen.' (interview M. van der Torre) Het archi-
tectenbureauu is in contact gekomen met een adviesbureau voor duurzaam bouwen 
enn met de Vogelwerkgroep Amsterdam. Door het project in Amsterdam zag het 
bureauu het als haar taak om de natuur zoveel mogelijk ruimte te geven. Dit kreeg 
gestaltee in de ontwerpen voor nieuwe projecten. 

Bijj  de overige deelnemers en bij de betroffenen had het PV-project geen zicht-
baree invloed op beleid, werkzaamheden of gedrag. Zo zei de gemeente Amsterdam: 
'Hett is een eenmalig experiment. Het is zo duur. Misschien kan het nog wel op een 
anderee manier.' (interview H.Heere) De projectontwikkelaar zei dat hij bij nieuwe 
projectenn naging of zonnepanelen in het ontwerp pasten. Dit is echter niet waar-
schijnlijkk aangezien UBA meende dat PV nog te duur was omm toe te passen en dat 
energiebedrijvenn het voortouw moesten nemen. De projectontwikkelaar sloot zich 
ookk niet aan bij het landelijke PV-convenant. De bewoners zijn naar eigen zeggen 
niett meer of minder energie gaan verbruiken door de zonnecelsystemen. 

ToenemendToenemend gebruik 

CoöperatieCoöperatie nieuwe actoren 
Inn tabel 4.2 is weergegeven welke primaire actoren betrokken bij het project in 
Amsterdamm eerder met zonnecelsystemen in de woningbouw te maken hadden en 
welkee niet. Voor het energiebedrijf was dit het eerste PV-project. Ook voor alle 
bouwpartijenn en de gemeente was toepassing van PV in de gebouwde omgeving 
nieuw.. Het energiebedrijf is erin geslaagd vele 'nieuwe' partijen te bewegen om 
hunn medewerking te verlenen aan een PV-project in de woningbouw. 
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Tab dd 4.2. Nieuwe en oude actoren 

nieuwenieuwe actoren oude actoren 

energiebedrijff Novem 

gemeentee FV-leverancier 1 

projectontwikkelaar// aannemer 

architect t 

bewoners s 

Dee bouwpartijen voor wie de zonnepanelen nieuw waren, vonden het project niet 
essentieell  anders dan andere projecten. De zonnepanelen betekenden slechts een 
ingewikkeldd aspect extra, zoals elk project ingewikkelde aspecten kent. Zo zei de 
gemeente:: 'Ieder project is uniek. Alles is een prototype.' (interview W.Looise) De 
projectontwikkelaarr zag zonnecelsystemen niet als nieuw, omdat UBA al ervaring 
hadd met zonneboilers. Ook volgens de architect waren zonnepanelen slechts een 
moeilijkheidsgraadd erbij. Het project was wel anders dan andere projecten '...in 
diee zin dat ik naast een gewone opdrachtgever moest onderhandelen met een 
PV-opdrachtgever.. Ze waren het in principe nooit eens. Het was een natuurlijke 
belangentegenstelling.'' (interview M. van der Torre) 

Dee medewerking van de toekomstige bewoners verliep voorspoedig. Volgens de 
gemeentee Amsterdam was de belangstelling voor koopwoningen in Amsterdam 
nogg nooit zo groot geweest. In de eerste week na opening van de inschrijving 
bezochtenn maar liefst 12.000 mensen de Zuiderkerk in Amsterdam (SWD 1994). 
Dee eengezinswoningen met zonnepanelen waren snel verkocht; ze waren eerder 
verkochtt dan de patiowoningen zonder zonnepanelen die kennelijk minder aantrek-
kelijkk waren. Dit had echter niets te maken met de zonnepanelen. De zonnepane-
lenn hadden de allerlaagste prioriteit voor de kopers. Slechts twee van hen plaatsten 
PVV hoger dan de op één na laagste plaats in een lijst met woningkenmerken. De 
koperss van de PV-woningen onderscheidden zich dan ook niet van de kopers van 
dee woningen zonder zonne-energie. Alleen was de urgentie om een woning te 
kopenn onder de kopers van de PV-woningen iets groter. 

HerhaaldHerhaald gebruik 
Hett project in Amsterdam heeft niet direct tot veel herhaald gebruik geleid. Het 
energiebedrijff  achtte zich niet meer de juiste partij om projecten te trekken en te 
financieren,financieren, omdat de gekozen aanpak in Amsterdam niet geschikt was voor groot-
schaligee toepassing. Op de officiële opening van de woningen in Nieuw-Sloten 
gingg de directeur van het energiebedrijf in op toepassingsmogelijkheden van PV in 
IJburg.. Hiervoor bestonden echter geen concrete plannen. Het energiebedrijf 
oriënteerdee zich wel op een ander concept. Bijvoorbeeld gunstige teruglevertarie-
venn verzorgen of PV-systemen leasen in de bestaande bouw. EBA nam wel deel aan 
eenn experiment met AC-modules (PV-privé).10 Men verwachtte dat met deze kleine 
PV-systemenn wellicht een commerciële markt onder particulieren bereikt kon wor-
den.. Onder de medewerkers van de energiebedrijven werden AC-modules verkocht 
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omm deze systemen te testen en na te gaan welke productontwikkeling nodig is 
voordatt ze op de markt kunnen worden verkocht. Door een fusie met andere ener-
giebedrijvenn raakte het energiebedrijf enige tijd later ook betrokken bij een project 
vann diverse energiebedrijven met als doel kleine systemen van 400 W op de markt 
tee zetten door ze te integreren in nieuwbouwwoningen. 

Dee projectontwikkelaar was niet betrokken bij vervolgprojecten. UBA had wel 
opp initiatief van dezelfde architect een prijsvraag van de gemeente Amsterdam 
gewonnenn met een ontwerp voor nieuwbouw met enkele PV-woningen. Het plan 
wass om bij een aantal woningen zonnepanelen in de gevel als meerwerkoptie aan te 
bieden.. Het project lijk t te zijn gestrand doordat noch de projectontwikkelaar, 
nochh de woningcorporatie, noch het energiebedrijf zich verantwoordelijk voelde 
voorr het welslagen van het project. De gemeente had geen plannen om weer pro-
jectenn met zonnecelsystemen te realiseren. 

Hett architectenbureau is de enige van de bouwpartijen die snel weer betrokken 
raaktee bij een PV-project (het 1 MW-project, zie hoofdstuk 6). Bovendien heeft hij 
opp aanvraag een ontwerp gemaakt voor het ministerie van Economische Zaken. 
Ookk Novem en Shell Solar Energy gingen na Amsterdam door met het realiseren 
vann grote projecten met dakgeïntegreerde systemen. 

Conclusie s s 

Opp initiatief van Energiebedrijf Amsterdam zijn 34 eengezinswoningen en 37 
appartementenn met zonnepanelen gerealiseerd in 1996. De tweede oplevering van 
hethet zonnecelsysteem vond plaats in 1999. Vele actoren kregen door dit project voor 
hethet eerst te maken met zonnecelsystemen in de woningbouw: het energiebedrijf, de 
gemeente,, de projectontwikkelaar en de architect. De bewoners accepteerden de 
zonnewoningen,, maar hadden daarbij een opvallend onverschillige houding ten 
aanzienn van de zonnepanelen. De deelnemers hebben veel geleerd: bouwkundig, 
elektrotechnischh en organisatorisch. De leerervaringen waren veelal negatief en 
actorgebonden.. Het project in Amsterdam heeft alleen bij Novem en Shell Solar 
Energyy tot aanpassingen geleid om realisatie van vervolgprojecten te vergemakke-
lijken.. Naast deze twee actoren ging alleen de architect overtuigd door met het rea-
liserenn van nieuwbouwprojecten met zonnecelsystemen. 

Velee bewoners kregen te maken met lekkageproblemen. Verder hebben ze erva-
ringg opgedaan met het uiterlijk van de woningen en de reactie van mensen in hun 
omgeving.. Deze ervaringen hebben hun houding ten aanzien van zonnecelsyste-
menn die tijdens de koop vrij negatief was, niet merkbaar veranderd. Ook waren de 
bewonerss die overlast ondervonden van de problemen met het zonnecelsysteem 
niett negatiever over PV dan bewoners die er geen overlast van hadden. Van belang 
wass wel of bewoners tevreden waren over de afhandeling van klachten en het uiter-
lij kk van de woningen. 

Dee realisatie van het project in Amsterdam verliep moeizaam. Het onderhande-
lingsprocess was weinig open en creatief. De projectontwikkelaar, de architect en de 
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gemeentee toonden onvoldoende enthousiasme in de ogen van het energiebedrijf. 
ZeZe hielden onvoldoende rekening met het zonnecelsysteem. De projectleiding 
doorr het energiebedrijf kenmerkte zich niet door netwerksturing om de aard van 
dee onderhandelingen te veranderen. Door leiding te geven aan de hand van richt-
lijnenn werden de antagonistische verhoudingen eerder versterkt. De kennisuitwis-
selingg met de toekomstige bewoners tijdens de verkoopprocedure liet te wensen 
over.. De bewoners achtten de PV-techniek op zich wel aantrekkelijk, maar ze plaat-
stenn er vele kanttekeningen bij. Een opmerkelijke omslag vond plaats rond de lek-
kage.. Toen duidelijk werd hoe groot de problemen waren hebben de deelnemers 
beslotenn de bewoners bij het overleg te betrekken en hen eensgezind tegemoet te 
treden.. Deze verandering in de wijze waarop de onderhandelingen verliepen kwam 
tee laat om invloed te kunnen hebben op de directe effecten van het pilotproject. 

Gezienn de beperkte kennisuitwisseling, de stroeve onderhandelingen en de inhou-
delijkee projectleiding zijn de geringe effecten van het project in Amsterdam goed te 
begrijpen.. De hoge ambities van het energiebedrijf en Novem hebben extra druk 
opp het project gezet. Ze wilden het zonnecelsysteem niet alleen bouwkundig, maar 
ookk geheel stedenbouwkundig integreren en om het grootste zonnecelsysteem tot 
dann toe realiseren. Ook het grote aantal secundaire actoren dat bij het project 
betrokkenn was legde een extra druk op het project. Toch is het gelukt om het pro-
jectt te realiseren en heeft het project tot vele leerervaringen geleid ook bij de acto-
renn die zelf geen leerdoelen hadden. Volgens het analysemodel moet dit verklaard 
wordenn uit het heterogene tijdelijke netwerk, de overeenstemming onder deelne-
merss over het projectdoel en het gebruik van informatie uit de omgeving. Een suc-
cesfactorr is wellicht ook de actieve inzet van de projectleider. Zonder de vasthou-
dendee houding van het energiebedrijf had het project vermoedelijk geen kans op 
success gehad. 





HoofdstukHoofdstuk 5 

Zonnewonïnge nn ïn Apeldoor n 

Ditt hoofdstuk gaat over de tweede casus. Het betreft een pilotproject met dak-
geïntegreerdee zonnecelsysteem in Apeldoorn. Het initiatief hiervoor is in een ver-
gelijkbaree periode genomen als voor het project in Amsterdam. Allereerst zullen de 
belangrijkstee kenmerken van het gerealiseerde project worden beschreven. Daarna 
wordtt de totstandkoming chronologisch beschreven met aandacht voor de betrok-
kenn actoren en belangrijke discussiepunten, beslissingen en gebeurtenissen. Hierna 
volgtt een analyse van de processen bij de totstandkoming en van de effecten van het 
pilotprojectt op de betrokken actoren: de deelnemers en de betroffenen. 

Dee woningen met zonnecelsystemen in Apeldoorn zijn in twee fasen gebouwd. 
Tenzijj  anders gemeld, gaat het bij de kopers en bewoners alleen om de tweede rase 
vann het project. De indeling in fasen bij de beschrijving van de totstandkoming is 
ookk voornamelijk gericht op de tweede fase van het project. 

Kenmerke nn projec t 

TechnischeTechnische kenmerken 

Hett PV-project in Apeldoorn bestaat uit 94 woningen met een zonnecelsysteem in 
dee nieuwbouwlocatie Woudhuis. In de eerste fase zijn in 1996 14 zonnewoningen 
gebouwdd en in 1998 in de tweede fase 80 zonnewoningen. Een groot deel van de 
dakenn is bedekt met zonnepanelen. De zonnecelsystemen zijn geïntegreerd in de 
dakenn van de woningen. De woningen van de eerste fase zijn elk voorzien van een 
systeemm van 2,2 kWp. Van de woningen van de tweede fase hebben tien een sys-
teemm van 2,0 kWp en zeventig een systeem van 2,4 kWp. In totaal is een vermogen 
vann ongeveer 220 kWp geplaatst (zie tabel 5.1). Elke woning heeft een omvormer 
diee de opgewekte gelijkstroom omzet in wisselstroom. 

Hett functioneren van alle systemen is twee jaar lang globaal gemonitord op basis 
vann maandelijkse gegevens over de opbrengst. Door vergelijking van de systemen 
kondenn problemen worden opgespoord. Daarnaast zijn vier systemen uitgebreider 
onderzochtt op de werking van de componenten van de zonnecelsystemen. 
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Tabell  5 .1 . Technische gegevens van de zonnecelsystemen 

totaall  vermogen 

vermogenn per woning 

typee zonnepanelen 

typee omvormer 

oriëntatiee van de woningen 

hellingshoekk van de dakvlakken 

218,88 kWp 

100 x 2,0 kWp / 14 x 2,2 kWp / 70 x 2,4 kWp 

Shelll IR5 50 

Mastervoltt 125 

pall zuid 

//

TijdelijkTijdelijk  netwerk 

Hett tijdelijke netwerk van primaire actoren die betrokken waren bij de realisatie 
vann de woningen met zonnecelsystemen in Apeldoorn is weergegeven in figuur 5.1. 
Hett energiebedrijf Nuon' was opdrachtgever van de zonnepanelen. De nieuw-
bouwwoningenn zijn ontwikkeld door Bouwfonds Woningbouw, ontworpen door 
tweee architecten en gebouwd door de aannemer Nijhuis en Koopman. Roy Gel-
derss Architecten heeft de eerste 14 woningen ontworpen en Jo Crepain Architect 
dee woningen van de tweede fase. De zonnecelsystemen zijn geleverd door Shell 
Solarr Energy1, die zich tevens met de projectontwikkeling heeft bezig gehouden. 
Novemm verleende subsidie en was ook betrokken bij de projectontwikkeling. En 
ookk de gemeente Apeldoorn die randvoorwaarden stelde, had invloed op de pro-
jectontwikkeling.. Al deze partijen kunnen worden gekarakteriseerd als de deelne-
merss in het project in Apeldoorn. 

Figuu rr  5 .1 . Primaire actoren Apeldoorn 
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Secundairee actoren die niet tot het directe tijdelijke netwerk worden gerekend, 
maarr wel een rol speelden in de realisatie van de zonnewoningen, waren BEAR 
Architecten,, de provincie Gelderland, ECN en TNO Bouw. 

Dee bewoners ondervinden de gevolgen van het PV-project als eigenaar van de 
woningenn en van de zonnecelsystemen. De bewoners zijn daarom te beschouwen 
alss betroffenen van het zonnecelproject in Apeldoorn. Ook de bewoners zijn 
gemonitord.. Direct na de koop en enkele jaren na de verhuizing is een enquête 
gehoudenn onder de bewoners. Dit was bedoeld om inzicht te krijgen in hun motie-
venn om een woning te kopen, hun ervaringen en veranderingen in hun houding. 
Tevenss is geanalyseerd of bewoners hun gebruikspatronen aanpassen aan het aan-
bodd van zonnestroom (zie hoofdstuk 3). 

Vrijwell  alle primaire actoren waren of zijn via contracten aan elkaar verbonden. 
Voorr het realiseren van het PV-project had Bouwfonds Woningbouw een contract 
mett Nuon en had Nuon een contract met Shell Solar Energy. De leverancier gaf 
tijdenss de bouw opdracht aan een installateur, terwijl de aannemer opdracht kreeg 
vann Bouwfonds Woningbouw. De bewoners tekenden met het energiebedrijf een 
'Overeenkomstt van beheer en onderhoud'. Hierin is voor 10 jaar vastgelegd dat het 
energiebedrijff  voor het normale onderhoud en herstel zal zorgen en dat de bewo-
nerss hett functioneren van de zonnepanelen niet zullen belemmeren. 

FinanciëleFinanciële aspecten 

Dee totale kosten voor realisatie en monitoring bedroegen iets meer dan 5 miljoen gul-
denn (€ 2,3 miljoen). Deze kosten zijn door meerdere partijen gedragen (zie tabel 5.2). 
Novemm heeft het grootste deel van het project gefinancierd (gemiddeld 58%). Het 
energiebedrijff  heeft ongeveer 15% bijgedragen. Shell Solar Energy heeft een indi-
rectee bijdrage geleverd van ongeveer 10%. De kopers van de woningen waren ervan 
opp de hoogte dat zij 2.500 gulden voor de zonnepanelen hebben betaald en daar-
naastt was 2.000 gulden 'onzichtbaar' in de verkoopprijs verwerkt. De projectont-
wikkelaarr heeft ongeveer 5% bijgedragen. De provincie en de gemeente hebben elk 
eenn financiële bijdrage geleverd. De gemeente heeft daarnaast indirect een bijdrage 
geleverdd door de grondprijzen te verlagen. De grondprijs is gewoonlijk een vast 
percentagee van de stichtingskosten (de kosten van de bouw inclusief materiaalkos-
ten,, arbeidskosten en winst). In plaats van een percentage van de stichtingskosten, 
zoalss gebruikelijk, heeft de gemeente het percentage over de stichtingskosten 
minuss 10.000 gulden berekend. 

Naastt de realisatie- en monitoringkosten zijn er kosten gemaakt voor een inven-
tarisatiestudiee en het opstellen van een gedetailleerd programma van eisen. Deze 
kostenn zijn grotendeels door Novem gesubsidieerd. 

Dee opgewekte elektriciteit wordt door de huishoudens in de zonnecelwo-
ningenn gebruikt. De overtollige elektriciteit wordt aan het net geleverd. De bewo-
nerss krijgen voor deze geleverde elektriciteit een vergoeding van het energiebedrijf 
Nuonn die lager is dan het dagtarief voor de elektriciteit die de bewoners betrekken 
vann het energiebedrijf.3 
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Tabell  5.2. Bijdragen aan kosten van realisatie en monitoring 

partijen partijen 

Novem m 

Nuon n 

Shelll Solar Energy 

Bouwfondss Woningbouw 

bewoners s 

gemeente e 

provincie e 

totaal l 

directedirecte bijdrage 

58% % 

10% % 

3% % 

9% % 

1,5% % 

1,5% % 

8 3 % % 

indirecteindirecte bijdrage 

lagere e 

5% % 

10% % 

2 % % 

grondprijs s 

17% % 

totaletotale bijdrage 

58% % 

15% % 

10% % 

5% % 

9% % 

1,5% % 

1,5% % 

100% % 

Totstandkomin g g 

Inn deze paragraaf wordt de totstandkoming van het project in Apeldoorn chrono-
logischh beschreven. De schets start met het initiatief en eindigt met enkele belang-
rijkee gebeurtenissen in de gebruiksfase. 

Initiatief Initiatief 

Eindd 1991 werden dee tien zonnecelwoningen in Heerhugowaard officieel geopend. 
Ditt was het eerste project in Nederland met netgekoppelde dakgeïntegreerde zon-
necelsystemen.. Bij deze gelegenheid bespraken Shell Solar Energy en ECN met 
elkaarr hoe het nationale beleidsdoel voor PV (250 MWp geïnstalleerd zonnecelver-
mogenn in 2010) gerealiseerd kon worden. Zij concludeerden dat grootschalige pro-
jectenn zich hiervoor het beste zouden lenen. Samen met de energiebedrijven ENW 
enn Nuon4 formuleerden deze partijen begin 1992 de randvoorwaarden voor een 
grootschaligg project met 100 woningen. Daarna ging Shell Solar Energy op zoek 
naarr een projectontwikkelaar als partner in het project. Zo werd onder meer de 
belangstellingg van Bouwfonds Woningbouw gepeild, omdat dit bedrijf de grootste 
projectontwikkelaarr was en het duurzaam bouwen project Ecolonia in Alphen aan 
dee Rijn had gerealiseerd. Bouwfonds Woningbouw gaf aan wel belangstelling te 
hebbenn voor een project met zonnecelsystemen mits het goed was uitgewerkt. 

Beginn 1992 startten Bouwfonds Adviesgroep en Shell Solar Energy een inventa-
risatiestudie.. Dit 'programma van eisen voor netgekoppelde PV-systemen in de 
koopwoningensector'' werd in oktober 1992 afgerond. Met de positieve conclusies 
inn de hand werd contact gezocht met een energiebedrijf. Hiervoor kwam Nuon in 
aanmerking,, omdat dit energiebedrijf in de eerdere contacten had aangegeven een 
dergelijkk project in het verzorgingsgebied te willen realiseren. 

Err werd een projectgroep geformeerd van Nuon, Bouwfonds Woningbouw en 
Shelll  Solar Energy die op zoek ging naar een geschikte locatie voor een project. 
Daartoee werd begin 1993 contact opgenomen met de gemeente Almere, die in de 
ogenn van de projectgroep geschikt was voor een groot zonnecelproject, omdat zij 
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veell  nieuwbouwwoningen ging bouwen. Een stagiaire van Shell Solar Energy schreef 
alvastt een boekje over de partijen die aan het project deelnamen, hun motieven en 
dee bedoeling van het project. Bij de gemeente Almere bleek het echter niet moge-
lij kk te zijn om binnen een jaar een project te realiseren, zoals Novem eiste. De ge-
meentee wilde er niet voor afwijken van de bouwplanning. Bij Bouwfonds Woning-
bouww bestond de indruk dat de burgemeester wel belangstelling had voor de 
zonnecelsystemen,, maar dat de stedenbouwkundige weerstand bood. 'Hij vond 
hett kennelijk niet mooi.' (interview J.Hofman) Omdat diverse gesprekken met de 
gemeentee om de bouwplanning aan te passen niet tot het gewenste resultaat leidden, 
werdenn de contacten met Almere in september 1994 verbroken. Het boekje over de 
bouww van 100 woningen met zonnecelsystemen in Almere werd daarmee overbodig. 

Bouwfondss Woningbouw nam daarop in november 1994 het initiatief om con-
tactt te leggen met de gemeente Apeldoorn. De projectontwikkelaar was in Apel-
doornn betrokken bij de nieuwbouwlocatie Woudhuis in Apeldoorn en meende dat 
hett project met zonnecelsystemen daar goed ingepast kon worden. De gemeente 
Apeldoornn was meteen enthousiast over het project. Het project paste goed binnen 
dee plannen voor Woudhuis. Eén van de wijken had als thema 'Energiezone', 
omdatt het stuk grond oorspronkelijk eigendom van Nuon was. De woningen in 
Woudhuiss werden voor zover mogelijk allemaal voorzien van zonnecollectoren. 
Dee oriëntatie van de Energiezone bleek geschikt te zijn voor toepassing van zonne-
celsystemen.. Het enige nadeel was dat deze wijk nog ontwikkeld moest worden, 
waardoorr het project niet op tijd gerealiseerd kon worden om voor subsidie in aan-
merkingg te komen. Na uitvoerig overleg gaf Novem ruimte qua tijd, omdat een 
anderee locatie zoeken nog meer vertraging op zou leveren. Veertien woningen uit 
eenn naburige wijk waarvoor de plannen al waren ontwikkeld werden bij het zonne-
celprojectt betrokken. Omdat Bouwfonds Woningbouw deze eerste veertien 
woningenn ontwikkelde, kreeg de projectontwikkelaar ook opdracht voor het ont-
wikkelenn van de woningen in de Energiezone. 

Inn de eerste jaren werd meer kennis over zonnecelsystemen vergaard. Eind 1993 
gaff  de projectgroep BEAR Architecten, de eerste Nederlandse architect met erva-
ringg met zonnecelsystemen, opdracht om een studie te doen om gedetailleerde 
richdijnenn te kunnen formuleren. Twee jaar later resulteerde dit in het 'Programma 
vann Eisen voor woningen met fotovoltaïsche daken' uitgegeven door Nuon. Dit 
rapportt was bedoeld als voorlichting voor de architecten. Het besteedde aandacht 
aann stedenbouwkundige voorwaarden, inbreng in het bouwproces, bouwkundige 
aspecten,, veiligheid en gezondheid, technische randvoorwaarden, garanties, en 
betrokkenheidd van bewoners. De projectgroep zelf bezocht met de gemeente Apel-
doornn en Novem eind 1994 enkele PV-projecten in Nederland. 

Definitie Definitie 

Vanaff  begin 1993 werden de voorwaarden en financiering van het project onder de 
loepp genomen. De vier partijen, Nuon, Bouwfonds Woningbouw, Shell Solar 
Energyy en Novem konden hierover niet makkelijk tot overeenstemming komen. 



106 6 KiemKiem van maatschappelijke verandering 

Novemm stelde voor om een 'Terms of Reference' op te stellen, waarin de door de 
partijenn gestelde voorwaarden, kosten, financiering en planning opgenomen kon-
denn worden. Van dit document verschenen tot juni 1995 in totaal 17 conceptver-
sies.. Het is echter nooit ondertekend, omdat de partijen het niet eens konden wor-
denn over een definitieve versie. De financiering van het project kende namelijk veel 
hakenn en ogen. De eerste berekeningen van de kosten en de verdeling gingen uit 
vann een bijdrage van Novem van 70%, omdat het om het eerste grote project in de 
woningbouww ging met een hoge onrendabele top. Tegen de tijd dat het project 
definitievee vormen begon te krijgen achtte Novem een dergelijke hoge bijdrage 
niett meer reëel, omdat inmiddels andere projecten waren gestart die een lagere bij-
dragee kregen. Hierdoor ontstond een tekort dat niemand wilde financieren. 

Eenn tweede financieel probleem was dat er sprake was van een soort vicieuze cir-
kel.. Bouwfonds Woningbouw en Nuon wilden pas tekenen als de subsidie toezeg-
gingg van Novem er was. Novem wilde echter pas subsidie toezeggen als de plannen 
voorr het project in een definitieve fase verkeerden, zodat het zeker was dat het pro-
jectt binnen de gestelde termijn doorgang kon vinden. Ook wilde Novem dat de 
subsidieaanvraagg in twee delen werd gesplitst, omdat de laatste 50 woningen goed-
koperr konden zijn door het leerefFect van de eerste 50 woningen. Omdat er twee 
subsidieaanvragenn werden ingediend, duurde het lang voordat er zekerheid over 
was.. In januarii  1994 werd het eerste deel van de aanvraag voor subsidie bij Novem 
ingediendd en in november 1995 het tweede deel. Het eerste deel kreeg bijna 70% 
subsidiee en het tweede deel rond de 50%. 

Eenn volgend financieel probleem ontstond toen Nuon aangaf dat zij voor de 
teruggeleverdee elektriciteit een vergoeding wilde geven die vergelijkbaar was met 
dee vergoeding voor windenergie. Dit tarief was lager dan het reguliere tarief voor 
particulieren.. Bouwfonds Woningbouw veronderstelde tot dan toe dat de bewo-
nerss een terugdraaiende meter zouden krijgen, zodat de opgewekte zonnestroom 
diee aan het elektriciteitsnet werd geleverd evenveel zou opleveren als de bewoners 
betaaldenn voor de afgenomen elektriciteit. Bouwfonds meende daarom dat als de 
bewonerss minder baat hadden bij de zonnepanelen, zij ook minder hoefden bij te 
dragenn aan de kosten van de zonnecelsystemen. Ook hierdoor ontstond er een 
tekortt op de begroting. 

Eenn laatste hindernis rond de financiering ontstond toen Nuon in de loop van 
19955 aangaf problemen te hebben met de prijzen van Shell Solar Energy en zich af-
vroegg of het niet goedkoper was om panelen uit de Verenigde Staten te importeren. 
Ookk vond zij het vreemd dat Shell Solar Energy het complete systeem zou leveren, 
terwijll  de technische dienst van het energiebedrijf in bepaalde onderdelen zou kun-
nenn voorzien. Novem en Bouwfonds Woningbouw bleven echter achter deelname 
vann Shell Solar Energy staan. 

Hett project werd door de financiële problemen op de lange baan geschoven, tot-
datdat Bouwfonds Woningbouw in september 1995 druk op de ketel zette. De pro-
jectontwikkelaarr gaf aan dat de eerste 14 woningen gebouwd moesten worden 
enn dat als er geen overeenstemming werd bereikt deze zonder zonnecelsystemen 
uitgevoerdd zouden worden. Toen bereikten de partijen overeenstemming. De 
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afspraakk was dat de bijdrage van de bewoners aan de zonnecelsystemen werd ver-
minderdd en een lage terugleververgoeding zouden krijgen. De financiële proble-
menn werden onder meer opgelost door een extra bijdrage van Novem voor de 
monitoringg van het project. Novem was namelijk bereid een uitgebreid monito-
ringprogrammaa te subsidiëren om de beheerconstructie van het project in Apel-
doornn te vergelijken met een ander groot project in Amsterdam. Zo kon centraal 
beheerr door het energiebedrijf (in Amsterdam) worden vergeleken met individueel 
beheerr in Apeldoorn. 

Eenn ander punt van aandacht was de selectie van de architect. Omdat Novem in 
hett project in Amsterdam had ervaren dat de architect niet geschikt was voor een 
PV-project,, vond de projectgroep het belangrijk om een goede architect te selecte-
ren.. De projectgroep stelde daarom in 1994 voorwaarden op waaraan de architect 
voorr het PV-project in Apeldoorn zou moeten voldoen. Op basis van deze voor-
waardenn werd een lijst met geschikt geachte architecten samengesteld. De bedoe-
lingg was dat Bouwfonds Woningbouw in overleg met de gemeente een architect 
uitt de lijst zou kiezen. Maar toen besloten werd om de eerste 14 woningen bij het 
PV-projectt te betrekken, was daarmee de architect al bepaald. Roy Gelders Archi-
tectenn had van Bouwfonds Woningbouw de opdracht voor deze 14 woningen 
gekregenn en was al enige maanden bezig met het voorontwerp van de woningen 
toenn hem gevraagd werd om de woningen met zonnecelsystemen te ontwerpen. 

Gelderss verleende graag zijn medewerking, omdat hij het ontwerpen van 
woningenn met een zonnecelsysteem een uitdaging vond. De architect bestudeerde 
dee technologie en nam het programma van eisen door. Daarna stelde hij voor zich-
zelff  de uitgangspunten en voorwaarden op voor het toepassen van zonnecelsyste-
men.. Hij zag de panelen als een bouwmateriaal en wilde ze als zodanig behandelen 
enn integreren met de andere materialen. Wel stelde hij de zonnecelsystemen cen-
traall  in zijn ontwerp, waarmee hij afweek van de gebruikelijke werkwijze: 'Nor-
maall  ga je uit van een idee, een bepaalde stijl van ontwerp en zoek je daar de juiste 
materialenn bij. Nu kreeg ik een materiaal en heb ik daar een ontwerp bij gemaakt.' 
(intervieww R.Gelders) 

Ontwerp Ontwerp 

Medioo 1995 maakte Gelders de eerste voorlopige ontwerpen. De architect begon 
eenn dakvlak te ontwerpen dat helemaal op de zonnecelsystemen was ingesteld qua 
afmetingenn en hellingshoek. Daarna ontwierp hij de woning eromheen. De uit-
stralingvann de zonnecelsystemen wilde hij terug laten komen in de andere materia-
len,, zoals blauw glas in de voorgevel en zijkanten van de woning. De architect 
meendee dat het uiterlijk van de woning belangrijk was voor de acceptatie van PV 
doorr het publiek. Hij was van mening dat zonnecelsystemen een meerwaarde, een 
extraa dimensie aan een woning konden geven. De architect overlegde regelmatig 
mett Shell Solar Energy, Bouwfonds Woningbouw, de aannemer en de leverancier 
vann het dak. 



108 8 KiemKiem van maatschappelijke verandering 

Voorr de andere ioo woningen, waarvan 80 met zonnecelsystemen, besloten de 
gemeentee en Bouwfonds Woningbouw langs te gaan bij Jo Crepain Architect om 
hunn ideeën door te spreken en om na te gaan of de architect belangstelling had voor 
PV.. De lijst van geschikte architecten speelde geen rol bij de selectie. Crepain wilde 
dee zonnewoningen graag ontwerpen. Hij had interesse in nieuwe energietechnie-
kenn en vond het ontwerpen van woningen met zonnecelsystemen een uitdaging. 
Hett project in Apeldoorn bood hem de kans om met zonne-energie te werken. 
Tochh had hij ook twijfels: hij vroeg zich af of zonne-energie in het Nederlandse kli-
maatt goed werkt. Na overleg met de gemeente, die een positief beeld had van de 
architect,, gaf Bouwfonds Woningbouw de architect opdracht voor het ontwerpen 
vann de woningen. 

Crepainn kreeg met verschillende woningtypes, een complex stedenbouwkundig 
plann en een uitgebreid programma van eisen voor duurzaam bouwen van de ge-
meentee te maken. Bouwfonds Woningbouw wilde graag dat alle typen woningen 
eenn zelfde dakconstructie zouden krijgen, omdat het toepassen van zonnecelsyste-
menn daardoor goedkoper zou zijn. Omdat de randvoorwaarden weinig speel-
ruimtee lieten, was het ontwerpen volgens de architect juist relatief eenvoudig. In 
hethet voorjaar van 1996 maakte hij eerste schetsontwerpen op basis van het concept-
woningbouwprogramma,, de stedenbouwkundige verkaveling en de eisen voor duur-
zaamm bouwen. Vanwege de zonnecelsystemen ontwierp de architect de woningen 
mett een schuin dak. Zonder zonnecelsystemen hadden de woningen een plat dak 
gekregen.. Door het schuine dak is er extra ruimte in de woning die benut kan 
wordenn als woonruimte. Nuon begeleidde de architect en zorgde voor informatie 
overr PV. 

Dee architect, Bouwfonds Woningbouw, de gemeente en de aannemer voerden 
regelmatigg overleg over het ontwerp. Dit overleg vond plaats in zogenaamde 
bouwteamss waarvan de gemeente voorzitter was. De gemeente controleerde op 
dezee wijze of aan alle eisen uit het programma van eisen werd voldaan. 

Voorbereiding Voorbereiding 

Vanwegee subsidievoorwaarden van Novem moest de bouw van de eerste fase in 
19955 beginnen. Dit lukt echter niet door de discussie over de hoogte van de terugle-
ververgoeding.. Een ander belangrijk discussiepunt betrof de onderlinge verhou-
dingen.. Novem wilde graag dat Nuon de verantwoordelijkheid voor het PV-pro-
jectt op zich nam. Het energiebedrijf wilde echter geen opdrachtgever zijn, om geen 
financiëlee risico's te lopen. Ook Bouwfonds Woningbouw was hier niet toe bereid. 
Uiteindelijkk werd afgesproken dat Nuon wel opdrachtgever zou zijn van de zonne-
celsystemen.. De risico's waren echter voor Shell Solar Energy die tien jaar garant 
zouu staan. Bij een eventueel faillissement zou het moederbedrijf Shell problemen 
kunnenn oplossen. Ook de risico's tijdens de bouw lagen bij de leverancier, omdat 
Shelll  Solar Energy de zonnecelsystemen 'turnkey' zou leveren. 

Novemm gaf uitstel en begin 1996 ging de eerste paal van de eerste fase de grond 
in.. De definitieve afspraken tussen de projectpartners werden pas daarna vastge-
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legd.. In februari 1996 werd een intentieverklaring ondertekend door Bouwfonds 
Woningbouw,, Shell Solar Energy en Nuon. Vervolgens werden na opnieuw uitge-
breidee discussies op 12 juni 1996 twee raamovereenkomsten getekend: een eerste 
raamovereenkomstt tussen Bouwfonds Woningbouw als opdrachtgever van de 
woningenn en Nuon als verantwoordelijke voor de levering en installatie van de 
zonnecelsystemenn en een tweede tussen Nuon als opdrachtgever en Shell Solar 
Energyy als leverancier en installateur van de zonnecelsystemen en toebehoren. 

Dee bouw van de tweede fase liep enkele maanden vertraging op doordat de 
bewonerss van de eerste fase bezwaar maakten tegen de bouw van de tweede fase. Zij 
gingenn er bij de koop van hun woning van uit dat zij vrijstaande woningen tegen-
overr zich zouden krijgen in plaats van de geplande rijtjeshuizen. Volgens de plan-
nenn van Bouwfonds Woningbouw zou de bebouwing dichter worden dan volgens 
hett bestemmingsplan mogelijk was, omdat de gemeente bij de uitwerking van de 
plannenn had besloten om het aantal woningen te verhogen. De bewoners dienden 
opp basis van het bestemmingsplan in de zomer van 1997 een schorsingsverzoek in. 
Dee rechtbank wees dit verzoek af, omdat Bouwfonds Woningbouw voor de dich-
teree bebouwing al ontheffing van het bestemmingsplan had gekregen van de 
gemeente. . 

Voorr de woningen in de tweede fase wierf Bouwfonds Woningbouw kopers via 
advertenties.. Ongeveer 1000 belangstellenden kwamen op 6 maart 1997 naar een 
woningexpositie.. Van hen meldden 400 mensen zich aan voor een woning. Zij 
ontvingenn een prospectus met een voorbeeldcontract met Nuon voor het onder-
houdd van de zonnepanelen. De belangstellenden worden geselecteerd door een 
lotingg van Bouwfonds. Voor de geselecteerden zijn drie kopersavonden georgani-
seerd. . 

Dee kopers moesten naast het normale koopcontract een contract met Nuon 
afsluitenn waarin is vastgelegd dat zij het systeem gedurende tien jaar in stand zullen 
houdenn en mee zullen werken aan de monitoring. Tevens sloten zij een onder-
houds-- en beheerscontract met Nuon af voor de periode van tien jaar. De kosten 
hiervoorr bedragen 70 gulden per jaar.5 

Omdatt Nuon bij vier huishoudens uitgebreid technisch onderzoek wilde doen, 
werdenn de kopers middels een enquête gepolst of zij daaraan mee wilden werken. 
Inn hun woning zouden een computer en andere meetapparatuur worden geplaatst, 
zodatt op afstand elke tien minuten gegevens uitgelezen konden worden. Ruim de 
helftt van de kopers gaf aan daartoe bereid te zijn. 

Bouw Bouw 

Beginn 1998 werd met de bouw van de tweede fase begonnen. De bouw liep voor-
spoedigerr dan verwacht. Hierdoor was Shell Solar Energy niet op tijd met het leve-
renn van de zonnecelsystemen. Ook de montage verliep traag, waardoor het binnen 
regendee in de woningen en extra maatregelen moesten worden getroffen, zoals 
afdekkenn met folie. Het kostte volgens de aannemer extra werk om de panelen op 
elkaarr en de dakranden aan te laten sluiten. Een ander probleem was dat door het 
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zwaree gewicht en de grote afmetingen van de zonnepanelen het dak enigszins door-
zakte.. De aannemer was bang dat dit tot breuk van de zonnepanelen zal leiden. 
Bovendienn was hij er ontevreden over dat zijn kosten voor het extra werk niet wer-
denn vergoed door Shell Solar Energy en Bouwfonds Woningbouw, hoewel dit van 
tevorenn was afgesproken. 'Eigenlijk moet je voor dergelijk werk een aannemer erbij 
betrekken,, het aan hem uitbesteden en de kosten daarvoor betalen.' (interview 
Alfrink ) ) 

Gebruik Gebruik 

Dee woningen van de eerste fase werden begin 1997 opgeleverd. In de daaropvol-
gendee zomer werd geconstateerd dat drie systemen qua productie achterbleven bij 
dee rest van de woningen. De omvormers van deze systemen zijn vervangen. 

Dee eerste 10 zonnewoningen van de tweede fase zijn in de zomer van 1998 opge-
leverd.. Vanwege problemen met de omvormers volgde de oplevering van de ove-
rigee 70 zonnewoningen later dan gepland in oktober. Een groot deel van de 
woningenn had op dat moment echter nog steeds geen omvormer, omdat de nieuwe 
omvormerss niet geleverd konden worden. Enkele weken na de oplevering zijn de 
omvormerss geplaatst. Tot april 1999 echter hadden veel bewoners nog klachten 
overr de omvormers. 

Alss onderdeel van het monitoringprogramma ontvingen de bewoners van de 
eerstee veertien woningen per maand een kaartje om de opbrengst van het zonnecel-
systeemm in te vullen. Eind 1999 ontvingen de bewoners van de eerste fase een brief 
vann het energiebedrijf met gegevens over de opbrengst van de zonnecelsystemen en 
dee teruglevering aan het elektriciteitsnet. In dezelfde periode werd ook een bij-
eenkomstt voor deze bewoners georganiseerd als afsluiting van de monitoring voor 
ditt deel van het project. 

Vanaff  het moment dat de omvormers van de woningen van de tweede fase 
werkten,, ontvingen ook deze bewoners de kaartjes ten behoeve van de monitoring. 
Hett functioneren van de systemen van de tweede fase is tot september 2000 
gevolgd.. Bij zeker 10 van de 80 PV-systemen werden storingen geconstateerd. De 
bereidwilligheidd van de bewoners om maandelijks de meterstanden te noteren en 
opp te sturen nam in de loop van twee jaar af van 85% naar 65%. In het voorjaar van 
20011 verscheen een korte eindrapportage uitgegeven door het energiebedrijf. Uit 
dee technische monitoring bleek onder meer dat de energieopbrengst van de 
woningenn in de eerste fase ongeveer 11% lager is dan verwacht vanwege een 
opstaandee dakrand (Visser et al. 2001). 

Intern ee processe n 

Inn de volgende paragrafen worden de interne processen bij de totstandkoming van 
hethet PV-project in Apeldoorn geanalyseerd aan de hand van de indicatoren die in 
hoofdstukk 2 zijn geformuleerd. 
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NeNe twerk vorm ing 

HeterogeenHeterogeen netwerk 
Omm het project in Apeldoorn te kunnen realiseren was een tijdelijk netwerk 
gevormdd van partijen die gewoonlijk een nieuwbouwproject realiseren en partijen 
diee de toepassing van zonnecelsystemen wilden stimuleren zoals Novem, het ener-
giebedrijff  en Shell Solar Energy. Deze actoren vormde een heterogeen netwerk. De 
motievenn van de deelnemers om medewerking te verlenen, lagen veelal op het vlak 
vann kennisopbouw. 

Hett initiatief voor het project kwam van de producent van zonnepanelen. Shell 
Solarr Energy heeft contact gezocht met een geïnteresseerde projectontwikkelaar en 
daarmeee een inventarisatiestudie uitgevoerd. Ook de projectontwikkelaar kan dus 
alss initiatiefnemer worden gezien. Shell Solar Energy wilde met dit project verder 
gaann met de dakintegratie dan tot dan toe was gebeurd. Daarnaast wilde Shell Solar 
Energyy zien hoe 'gewone' kopers reageren op een woning met zonnecelsystemen. 
Ookk de eigendomsconstructie was voor Shell Solar Energy een aandachtspunt. 
Bouwfondss Woningbouw wilde met het project vooral kennis opbouwen en erva-
ringg opdoen om op die manier de concurrentie een stap voor te blijven. Daarnaast 
hooptee Bouwfonds Woningbouw positieve publiciteit te krijgen. Volgens de 
anderee deelnemers was het voor Bouwfonds Woningbouw ook belangrijk om een 
extraa opdracht te krijgen. 

Eerstt werd Novem benaderd door de initiatiefnemers voor subsidie voor de 
haalbaarheidsstudie.. De programmamanager vond dat het project goed in het 
meerjarenprogrammaa paste. Dit programma ging uit van opschaling, dat wil zeg-
genn dat technische aspecten bij een enkele woning werden bestudeerd, het bouw-
process werd bekeken bij tien woningen en niet-technische aspecten werden bestu-
deerdd bij projecten met honderd woningen. Novem achtte de tijd rijp voor 
projectenn met honderd woningen. Omdat het project in Apeldoorn ongeveer 
gelijkk opliep met een project in Amsterdam, waar het zonnecelsysteem op 71 
woningenn in bezit van het energiebedrijf is, kon Novem de verschillen nagaan. 

Inn een volgende stap zijn een energiebedrijf en een gemeente voor het project 
geïnteresseerd.. Het energiebedrijf Nuon lag voor de hand, omdat dit energiebedrijf 
all  interesse had getoond. Volgens Nuon hadden zonnecelsystemen op woningen 
toekomstt in Nederland. Daarom wilde het energiebedrijf ervaring opdoen. 'Van 
ervaringenn van anderen leer je niet genoeg, je moet dergelijke projecten zelf doorlo-
pen.'' (interview A.Meijnders) Het energiebedrijf richtte zich op duurzame energie, 
omdatt het daartoe een maatschappelijke taak had en omdat het verplicht zou gaan 
worden.. Daarnaast wilde het energiebedrijf de concurrentie voorblijven. Nuon 
wildee zich echter niet alleen op zonne-energie toeleggen. Er zou een combinatie 
vann verschillende duurzame bronnen ingezet moeten worden. 

Bijj  de gemeente Apeldoorn hadden de partijen meer succes dan bij Almere, de 
eerstee gemeente die werd benaderd. De gemeente Apeldoorn besteedde al aan-
dachtt aan milieu vanuit de gedachte dat een gemeente dit verplicht is jegens de toe-
komst,, alhoewel de plannen nog niet waren uitgewerkt. De gemeente wilde bij 
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nieuwbouwprojectenn op het gebied van milieu en energie meer doen dan gebruike-
lij kk is. De zonnecelsystemen sloten goed bij deze wens aan: 'Als wij het niet doen, 
dann doet niemand het.' (interview H.Timmer) In de wijk Woudhuis besteedde de 
gemeentee al extra aandacht aan duurzame energie en energiebesparing, onder 
anderee door het plaatsen van zonnecollectoren en een gasgebruik van 800 m3 per 
woningg als norm te hanteren. 

Vanaff  de ontwerpfase zijn vervolgens de architecten, de aannemer en de poten-
tiëlee bewoners bij het project betrokken geraakt. Bij de selectie van architecten 
speeldee de lijst van geschikte architecten die de projectgroep had opgesteld geen 
rol.. De architect Gelders, die ervaring had met zonneboilers, wilde zich het toepas-
senn van zonnecelsystemen eigen maken. Hij vond het belangrijk dat duurzame 
energiee werd toegepast en wilde daar graag zijn bijdrage aan leveren. Daarnaast 
hooptee hij dat hij meer opdrachten zou krijgen indien men zijn ontwerpen mooi 
zouu vinden. De architect Crepain interesseerde zich voor nieuwe energietechnie-
kenn en kreeg met het project in Apeldoorn de mogelijkheid aan een dergelijk pro-
jectt mee te werken. Hij vond de techniek van zonnecelsystemen heel boeiend en 
hethet toepassen ervan een goed initiatief waar hij graag aan mee werkte. Ook hij 
hooptee door het project meer opdrachten voor woningen met zonnecelsystemen te 
krijgen. . 

Hett tijdelijke netwerk was weliswaar heterogeen, maar niet volledig. De bewoners 
haddenn geen invloed op de vormgeving van het pilotproject. Bouwfonds Woning-
bouww heeft de verkoopbaarheid van de woningen en daarmee de belangen van de 
bewonerss in de gaten gehouden. Het belangrijkste aspect daarbij was dat de bewo-
nerss niet te veel voor de zonnepanelen zouden hoeven betalen. Ook de architect 
Crepainn geeft aan op de wensen van de bewoners te hebben gelet. Volgens de archi-
tectt letten bewoners vooral op het interieur van de woning en niet op het uiterlijk 
vann het dak. Doordat de woningen door de zonnepanelen een schuin dak hebben 
gekregenn is er binnen extra ruimte ontstaan. De architect nam aan dat de bewoners 
vanwegee deze extra ruimte tevreden zouden zijn met de woningen. 

BestaandeBestaande en nieuwe regimes 
Inn het project in Apeldoorn participeerden actoren uit twee bestaande socio-tech-
nologischee regimes en actoren uit het potentiële nieuwe regime. Novem en Shell 
Solarr Energy zijn zonder meer te kenschetsen als nieuwkomers. De bouwpartijen 
zijnn allen actoren uit een bestaand regime. Vanuit de architecten gezien was een 
regimeveranderingg niet noodzakelijk. Het toepassen van zonnecelsystemen von-
denn zij geen van beiden complex. De projectontwikkelaar opereerde op de grens 
vann het bestaande en het nieuwe regime. Bouwfonds speelde een centrale rol als 
initiatiefnemerr en als deelnemer aan de PV-projectgroep, maar was volgens de 
anderee partijen niet uitgesproken positief over de mogelijkheden van zonnecelsys-
temenn (zie paragraaf Onderhandelen). Het energiebedrijf was als partner en op-
drachtgeverr van de zonnecelsystemen eerder bij een nieuwbouwproject betrokken 
dann gebruikelijk was. Het energiebedrijf dat nog geen ervaring had met zonnecel-
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systemenn opereerde net als Bouwfonds op de grens van een bestaand (de energie-
sector)) en het potentiële nieuwe regime. 

Vertegenwoordiging Vertegenwoordiging 
Dee vertegenwoordiging van de deelnemers in het project was problematisch. Dit 
hadd onder meer te maken met wisselingen van personen. Bij de overgang van het 
voortrajectt naar de bouw werden veelall  andere personen verantwoordelijk. Boven-
dienn wisselde bij Nuon en Bouwfonds Woningbouw ook tijdens het voortraject de 
verantwoordelijkee persoon regelmatig. Bij Nuon kwam dit door interne reorgani-
saties.. Volgens Bouwfonds Woningbouw werd de besluitvorming verder gecom-
pliceerd,, doordat diverse afdelingen van de gemeente met het zonnecelproject te 
makenn hadden. Nog een belemmerende factor was dat degenen die in de project-
groepp zaten geen beslissingsbevoegdheid hadden en af en toe door de directie 
teruggeflotenn werden. Op zeker moment zijn de directies zelfbijeen gekomen om 
uitt een impasse te komen. 

Onderhandelen Onderhandelen 

OvereenstemmingOvereenstemming over doel 
Hett algemene projectdoel was om honderd nieuwbouwwoningen met zonnecel-
systemenn te realiseren om ervaring op te doen met deze vorm van zonne-energie 
(gezamenlijkk persbericht 12-6-96). Over dit doel bestond overeenstemming onder 
dee deelnemers. Hoewel andere partijen zich afvroegen of het energiebedrijf ook 
achterr dit doel stond, betrof het volgens het energiebedrijf zelf alleen een menings-
verschill  over de inspanning van het energiebedrijf. Alle deelnemers konden hun 
eigenn specifiekere doelen na streven met het algemene projectdoel (zie paragraaf 
Netwerkvorming). . 

ZelforganiserendZelforganiserend proces 
Tijdenss de totstandkoming van het project in Apeldoorn zijn geen expliciete 
afsprakenn gemaakt over 'grondregels' bijvoorbeeld over de wijze waarop de deelne-
merss tot oplossingen en besluiten zouden komen en wie om welke reden bij het tij -
delijkee netwerk betrokken zou worden. Er was één uitzondering: de lijst van 
geschiktt geachte architecten waaruit de architect geselecteerd zou worden. Aan 
dezee regel hebben de deelnemers zich echter niet gehouden. 

Inn het bouwteam dat tijdens het ontwerpproces bijeen kwam fungeerden de 
gebruikelijkee grondregels. De bouwvergaderingen tijdens de bouw werden door de 
aannemerr voorgezeten. Tijdens de eerste bouwvergadering zijn met alle partijen 
afsprakenn gemaakt over de aard en inhoud van deze vergaderingen. Deze vergade-
ringenn vonden wekelijks plaats. Van tevoren kregen alle partijen bericht of zij wel 
off  niet aanwezig moesten zijn. 'De bouw heeft zo haar eigen methoden van over-
leggen,, dat werkte allemaal heel prettig.' (interview R.Fransen) 

Hett onderhandelingsproces was niet echt zelforganiserend in de zin dat de deel-
nemerss overeenstemming hadden over specifieke procesnormen voor dit project. 
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Hett energiebedrijf en de aannemer voelden zich zelfc geen eigenaar van de onder-
handelingen.. Het werd onder meer duidelijk toen het energiebedrijf de legitimiteit 
vann de rol van de producent ter discussie stelde en vond dat er te weinig aandacht 
wass voor dit standpunt. De aannemer had veel eerder bij de onderhandelingen be-
trokkenn willen worden. De andere deelnemers leken zich over het algemeen wel 
eigenaarr van het onderhandelingsproces te voelen. 

OpenOpen proces 
Dee deelnemers zeiden desgevraagd dat de besluitvorming over het algemeen goed 
iss verlopen. Vooral de architecten waren zeer tevreden over het overleg met de 
anderee partijen. Gelders ervoer het overleg met Shell Solar Energy, Bouwfonds 
Woningbouw,, de leverancier van het dak en de aannemer als bemoedigend. De 
partijenn stelden zich volgens hem welwillend op. Crepain gaf aan dat hij zo goed 
werdd begeleid door Nuon dat de zonnecelsystemen hem weinig extra werk oplever-
den.. Over de samenwerking met Bouwfonds en de aannemer was hij ook tevreden. 
Ookk de gemeente, de projectontwikkelaar en de producent waren over het alge-
meenn wel tevreden over de onderlinge communicatie. De rol van Novem was vol-
genss de gemeente en Bouwfonds Woningbouw stimulerend. De architect Gelders 
wass volgens alledrie enthousiast. Ook over de rol van de architect Crepain waren 
Bouwfondss Woningbouw en de gemeente positief. 

Dee onderhandelingen tussen de deelnemers waren echter onvoldoende open. 
Eenn eerste aanwijzing hiervoor is dat drie deelnemers niet echt tevreden waren over 
dee rol van het energiebedrijf. De gemeente vond dat het energiebedrijf zich inflexi-
bell  opstelde. Shell Solar Energy vond de samenwerking goed, maar merkte tevens 
opp dat: 

'...Nuonn niet zat te springen om het project' (interview R.Fransen 1998) Bouw-
fondss bemerkte een omslag bij het energiebedrijf. 'Op een gegeven moment kon je 
duidelijkk merken dat er iemand zat die alleen maar aan CO^reductie dacht en niet 
enthousiastt was voor PV.' (interview J.Horman) 

Hett energiebedrijf gaf zelf aan steeds positief over zonnecelsystemen te zijn geweest 
enn verklaarde het beeld bij de andere partijen als volgt: 

'Zijj  zien energiebedrijven als bedrijven met een onuitputtelijke pot met geld voor de 
realisatiee van PV. Nuon is heel ambitieus op het gebied van PV, maar wil hierin gelij-
kwaardigg met andere partijen samenwerken.' (interview J.Bergsma 1998) 

Opp haar beurt was het energiebedrijf weer niet zo tevreden over de rol van Bouw-
fonds,, die zich in de ogen van het energiebedrijf vooral bezorgd maakte over de ver-
koopbaarheidd van de woningen. 

Daarnaastt bleken twee deelnemers helemaal niet tevreden te zijn over de besluit-
vorming.. Het energiebedrijf vond dat het overleg moeizaam en vertragend verliep 
enn dat er bij de bouw onvoldoende ruimte was voor het oplossen van problemen. 
Naa afloop zaten '...alle ruzies nog in het hoofd' (interview A.Meijnders) De aan-
nemerr voelde zich door geen van de andere betrokken partijen serieus genomen. 
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Problemenn ontstonden volgens hem doordat er partijen bij de bouw betrokken 
warenn 'die dat vak niet verstaan' en doordat er te veel mensen bij betrokken waren. 
Hett energiebedrijf en de producent schoven de discussie over problemen die de 
aannemerr voorzag, zoals het meerwerk, op de lange baan. De aannemer meende 
datt Shell Solar Energy en Bouwfonds Woningbouw hem buiten de plannen hiel-
denn en ook tijdens de bouw onvoldoende naar hem luisterden. 'Eigenlijk moet je 
voorr dergelijk werk een aannemer er bij betrekken, het aan hem uitbesteden en de 
kostenn daarvoor betalen.'(interview Alfrink) 

Datt het onderhandelingsproces niet echt open was blijkt ook uit het beeld van 
deelnemerss over de belangstelling van de andere deelnemers voor de zonnecelsyste-
men.. Meerdere partijen zeiden dat Nuon er onvoldoende interesse voor had. Het 
energiebedrijff  zelf vond dat Bouwfonds Woningbouw te weinig belangstelling had 
voorr de zonnecelsystemen. Shell Solar Energy zag dit anders: 

'Bouwfondss Woningbouw had als grootste belang dat de woningen goed verkoop-
baarr zouden zijn. Als er iets was dat de verkoopbaarheid nadelig kon beïnvloeden 
dann ging Bouwfonds daar fel tegenin. Dat is ook niet meer dan logisch.' (inter-
vieww R. Fransen 1998) 

Dee leverancier was juist weer ontevreden met de belangstelling van de architect van 
dee tweede fase voor zonnecelsystemen. En de architect vond op zijn beurt dat de 
aannemerr niet stimulerend was doordat hij alles op de gebruikelijke wijze wilde 
oplossen. . 

CreatiefCreatief proces 
Vann de 'Terms Of Reference' die op aanbeveling van Novem was opgesteld, ver-
schenenn 17 versies. Het document is echter nooit ondertekend. Het was wel de 
basiss voor de ondertekende raamovereenkomsten. In plaats van het bieden van 
zekerheidd lijk t dit document eerder tot het tegenovergestelde effect te hebben 
geleid.. De deelnemers trachtten er afspraken in te kunnen vastleggen voordat zelfs 
maarr de locatie bekend was. Het is goed denkbaar dat de ruimte voor creatieve 
onderhandelingenn hierdoor beperkt werd, omdat deelnemers waren gedwongen 
omm hun randvoorwaarden te formuleren en te verdedigen voordat zij via kennis-
vergaringg en onderhandelingen konden leren over de nieuwe technologie. 

Bovendienn zijn de deelnemers er niet goed in geslaagd om tot oplossingen te 
komenn die aansloten bij de verschillende perspectieven. De ideeën, standpunten 
enn belangen van de betrokken partijen waren moeilijk te verenigen. Zo heeft 
Bouwfondss met tegenzin toegegeven aan de wens van het energiebedrijf om voor 
dee teruggeleverde zonnestroom een lager tarief te berekenen dan het normale 
tarief.. Bouwfonds Woningbouw zei daarover: 'Het maakte het soms moeilijk dat 
terwijll  je eigenlijk allemaal hetzelfde wil, je onderling andere belangen had.' (inter-
vieww J.Hofman) Andere belangrijke discussiepunten betroffen garantie, de leve-
rancierr van de zonnecelsystemen en de taakverdeling. Vrijwel geen van deze discus-
siess heeft tot oplossingen geleid waar alle partijen echt tevreden over waren. Om 
hett project toch te kunnen realiseren hebben vele deelnemers 'water bij de wijn' 
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moetenn doen. Ook dit duidt niet op een creatief proces. De besluitvorming werd 
bovendienn extra bemoeilijkt doordat het project stagnaties kende toen een nieuwe 
locatiee gezocht moest worden en de bewoners van de eerste fase in beroep gingen 
tegenn de bouw van de tweede fase. 

InformatieInformatie uit de omgeving 
Terr voorbereiding heeft de projectgroep een excursie gemaakt naar gerealiseerde 
nieuwbouwprojectenn met zonnecelsystemen. De inventarisatiestudie is uitgevoerd 
doorr de producent en de projectontwikkelaar. Beide activiteiten kunnen als een 
vormm van joint fact finding worden gezien. 

Ookk afzonderlijk maakten de deelnemer gebruik van nuttige informatie uit de 
omgeving.. Novem heeft zich verdiept in relevante ervaringen rond zonthermische 
systemenn in de woningbouw. De gemeente heeft net als Novem gedeeltelijk geva-
renn op hun uitgebreide ervaringen met zonnecollectoren en heeft zich daarnaast 
latenn informeren over zonnecelsystemen. De architecten werden geïnformeerd 
mett behulp van een boekje dat was samengesteld door de enige architect in Neder-
landd met ervaring met zonnecelsystemen in de woningbouw. Om zijn kennis over 
zonnecelsystemenn verder op te bouwen had de ene architect in Apeldoorn daar-
naastt regelmatig contact met het energiebedrijf, de andere met de producent van 
zonnepanelen. . 

ExterneExterne communicatie 
Dee partijen hebben weinig aan publiciteit gedaan. Bij de officiële ondertekening 
vann de intentieverklaring is wel een persbericht uitgegaan. Maar geen van de initia-
tiefnemers,, Shell Solar Energy en Bouwfonds voelde zich geroepen om een ope-
ningg te organiseren. En ook de formele projectleider (het energiebedrijf) zag af van 
eenn opening. Bouwfonds Woningbouw heeft wel foto's van de eerste fase getoond 
opp de gebruikelijke symposia en de bewoners zijn op de hoogte gesteld van de 
resultatenn van de monitoring. 

Dee deelnemers hebben dus weinig gedaan aan de overdracht van leererva-
ringen,, ondanks het uitgebreide monitoringprogramma. Wellicht werden de leer-
ervaringenn door de deelnemers als verouderd ervaren, aangezien de realisatie van 
dee woningen zo lang op zich liet wachten. 

Kennisuitwisseling Kennisuitwisseling 

WederzijdseWederzijdse kennisuitwisseling 
Dee kennisuitwisseling verliep tot op zekere hoogte wederzijds. De deelnemers ver-
schaftenn de bewoners informatie over de zonnecelsystemen en de projectdoelen en 
verkregenn informatie over de houding en ervaringen van bewoners. 

Dee allereerste informatie waarmee de toekomstige bewoners in de materialisa-
tiefasee in aanraking kwamen was een advertentie in de krant en/of een brief van de 
projectontwikkelaar.. Vervolgens konden zij zich verder oriënteren tijdens een 
expositiee waar zij een folder ontvingen. Geïnteresseerde kopers kregen een pros-
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pectuss met contracten, waaronder een voorbeeldcontract over de zonnepanelen 
datt zij met het energiebedrijf af zouden moeten sluiten. Hierop volgden verkoop-
gesprekkenn en na de verkoop de kopersavonden. 

Nadatt zij de woning hadden betrokken kregen de bewoners informatie over PV 
middelss het zonnecelsysteem zelf (de zonnepanelen op het dak; de koppelkast met 
eenn omvormer en een meter van de totaal opgewekte energie op de bovenste ver-
dieping;; en de meterkast op de begane grond met een meter van de teruggeleverde 
energiee aan het energiebedrijf en een meter van de afgenomen elektriciteit). De 
leverancierr van de zonnepanelen zorgde voor een handleiding. De bewoners van de 
eerstee fase hebben eenmalig een nieuwsbrief gekregen over de opbrengst, de dek-
kingsgraadd en de directe benutting. Ter afronding van de monitoring zijn bewo-
nersavondenn georganiseerd. 

Dee deelnemers kregen ook informatie over de kopers en bewoners. De respons 
opp de advertentie en de uitgereikte folders en de verkoopsnelheid gaven informatie 
overr de belangstelling voor de woningen. Tijdens de verkoopgesprekken stelden de 
koperss nauwelijks vragen over de zonnepanelen. Het leverde wel een anekdote op 
overr een bewoner die de zonnepanelen wel mooi vond als tegeltjes in de badkamer. 
Dee eerste enquête onder de kopers leverde meer informatie op. De resultaten zijn 
echterr alleen onder enkele medewerkers van het energiebedrijf verspreid. 

Terugkoppelingg van informatie over de gebruiksfase vond plaats middels de 
meterstandenn op de geretourneerde kaartjes en de tweede enquête onder de bewo-
ners. . 

SoortSoort informatie 
Dee 'awareness knowledge' bleek voldoende te zijn: alle kopers wisten van tevoren 
datt hun daken zonnepanelen zouden bevatten. De meeste kopers van de woningen 
mett zonnecelsystemen van de tweede fase (87%) vonden dat ze voldoende infor-
matiee hadden om een besluit te kunnen nemen over het kopen van een woning. 
Tochh had ruim de helft wel meer informatie willen hebben. Op één punt is de 
informatiee duidelijk tekort geschoten. Enkele kopers van een woning zonder zon-
necelsystemenn bleken te veronderstellen dat zij een woning met zonnecelsystemen 
haddenn gekocht. 

Inn de informatie van het energiebedrijf werd benadrukt dat een opstalverzeke-
ringg afgesloten moest worden. Bovendien werd duidelijk gemaakt wat de bewoners 
inn geval van klachten konden doen. Het belangrijkste onderwerp was het stimule-
renn van de directe benutting van de opgewekte zonnestroom. Uit de informatie 
werdd niet duidelijk hoe de bewoners meer zonnestroom direct zouden kunnen 
benutten.. Omdat uit de enquête is gebleken dat de meeste bewoners zelf konden 
bedenkenn met welke apparaten ze hun gebruikspatronen konden aanpassen, was 
ditt ook niet noodzakelijk. Over onderhoud is geen informatie verstrekt, omdat het 
energiebedrijff  hier 10 jaar lang voor zou zorgen. 

Off  de informatie (mondeling, schriftelijk en ingebed in het zonnecelsysteem) 
overr de wijze waarop zonnecelsystemen functioneren voldoende is geweest is niet 
bekend.. In ieder geval is ook niet bekend dat het onvoldoende was. 
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AantrekkelijkeAantrekkelijke techniek 
Overr het algemeen vonden de bewoners PV een aantrekkelijke techniek, die ge-
schiktt is om in de woningbouw toe te passen. De meeste bewoners zagen veel voor-
delenn en weinig nadelen. Ze vonden het goed om zelf een bijdrage te leveren aan de 
oplossingg van milieuproblemen. De risico's achtten ze aanvaardbaar. Slechts op 
enkelee punten vond meer dan de helft van de bewoners zonnecelsystemen niet aan-
trekkelijk.. Ze vonden zonnecelsystemen duur en zonder financieel voordeel voor 
dee bewoners niet aanvaardbaar. Ook vonden ze het niet een taak van particuliere 
huiseigenarenn om PV te stimuleren. 

Sturing Sturing 

GelegitimeerdeGelegitimeerde sturing 
Dee woningen met zonnecelsystemen in Apeldoorn zijn gerealiseerd op initiatief 
vann Shell Solar Energy en Bouwfonds Woningbouw. Vanaf het moment dat het 
energiebedrijff  bij het project betrokken was, vervulde Nuon formeel de rol van 
projecdeider.. Het energiebedrijf bereidde de vergaderingen voor, maakte notulen 
enn stelde nieuwe versies van de 'Terms Of Reference' op. De vergaderingen werden 
meestall  voorgezeten door Bouwfonds Woningbouw. Om het project tot stand te 
brengenn is een projectgroep ingesteld. In deze projectgroep zaten drie partijen: 
Nuon,, Shell Solar Energy en Bouwfonds Woningbouw. Novem woonde het over-
legg regelmatig bij. 

Dee sturing door het energiebedrijf kan niet gelegitimeerd worden genoemd. 
Hett energiebedrijf was niet enthousiast genoeg in de ogen van andere actoren. Hoe-
well  in het begin enthousiast, werd Nuon in de loop van de tijd na reorganisaties en 
personeelswisselingenn steeds meer afwachtend. Het energiebedrijf kan bovendien 
niett eenduidig als projectleider worden aangewezen. Volgens Bouwfonds Woning-
bouwbouw was er op een gegeven moment geen partij meer die kon zeggen dat het zijn 
off  haar project was. Volgens sommige actoren zou het beter zijn geweest als er een 
onafhankelijkk procescoördinator was. 

Voorr het ontwerp van de woningen waren bouwteams ingesteld waaraan archi-
tect,, aannemer, Bouwfonds Woningbouw en de gemeente deelnamen. Deze zoge-
naamdee bouwteams werden door de gemeente voorgezeten. In dit overleg werd het 
ontwerpp van de woningen begeleid en waar nodig bijgestuurd. Novem heeft zich 
niett met het ontwerp van de zonnewoningen bemoeid, omdat het volgens Novem 
goedd werd aangepakt door de andere partijen. Het contact tussen de PV-project-
groepp en de gemeente liep meestal via Bouwfonds Woningbouw, maar de project-
groepp ging ook af en toe in zijn geheel bij de gemeente langs. Deze bouwteams 
functioneerdenn naar tevredenheid. Maar tijdens de bouw was er een gebrek aan 
coördinatie.. Er ontstonden afstemmingsproblemen tussen de PV-leverancier en de 
aannemer.. Ondanks het wekelijkse overleg tussen de projectontwikkelaar, de aan-
nemerr en Shell Solar Energy tijdens bouwvergaderingen ging er veel mis volgens 
uitvoerendee partijen. De coördinatie werd bemoeilijkt doordat zowel Shell Solar 
Energyy als Bouwfonds Woningbouw eigen mensen op de bouw hadden lopen en 
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hett contract van Shell Solar Energy en Bouwfonds Woningbouw via Nuon liep en 
niett rechtstreeks. 

Netwerksturing Netwerksturing 
Hett energiebedrijf heeft zich als projectleider niet gericht op het creëren van voor-
waardenn voor principieel onderhandelen. Het bestaan van de projectgroep bood 
hierr in principe wel de mogelijkheid voor. Geen van de actoren heeft duidelijke 
pogingenn ondernomen om in de projectgroep tot overeenkomsten te komen die 
verderr gaan dan compromissen. Na afloop is het project niet geëvalueerd met alle 
partijen.. Ook heeft er geen officiële opening van het project plaatsgevonden. 

Err zijn geen pogingen ondernomen om de toekomstige bewoners, die immers 
belangg hadden bij het project bij de totstandkoming te betrekken. De actoren 
vondenn dat zij zelf voldoende inzicht hadden in de wensen van de toekomstige 
bewoners. . 

Hett project in Apeldoorn kenmerkt zich niet door netwerksturing. Opvallend 
iss echter dat meerdere deelnemers een duidelijke sturende rol hadden. Bouwfonds 
Woningbouww bijvoorbeeld door de projectgroepvergaderingen voor te zitten en 
opp een cruciaal moment de druk op te voeren, opdat de deelnemers uiteindelijk 
tochh tot overeenstemming konden komen. Een andere belangrijke drijvende 
krachtt kwam van Shell Solar Energy. Een concrete aanwijzing hiervoor is dat de 
producentt in de zomer van 1995 een notitie opstelde, waarin voor het energiebe-
drijff  argumenten werden gegeven om deel te nemen aan het project. 

Direct ee effecte n 

Welkee effecten het PV-project op de deelnemers en op de betroffenen had wordt in 
dee volgende paragrafen beschreven. 

LerenLeren door deelnemers 

LerenLeren door ervaring 
Hett project in Apeldoorn heeft de deelnemers een schat aan leerervaringen opgele-
verd.. Dit werd ook door hen zelf zo gezien. Tabel III.2 in bijlage III geeft weer welke 
leerervaringenn de deelnemers zelf noemden. Ze kunnen als belangrijke leererva-
ringenn worden beschouwd, omdat ze als het ware voor op de tong liggen. Omdat 
dee interviews direct na de totstandkoming van de tweede fase zijn gehouden, zijn 
leerervaringenn uit de gebruiksfase niet of nauwelijks aan bod gekomen. 

Uitt de tabel blijkt dat de leerervaringen vooral bouwkundige, financiële en orga-
nisatorischee aspecten betroffen. Vrijwel alle deelnemers hebben veel geleerd. De 
gemeentee heeft de minste leerervaringen opgedaan. 
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InteractiefInteractief Uren 
All ee actoren waren er na afloop van het project in Apeldoorn van overtuigd dat 
zonnecelsystemenn toegepast kunnen worden in de woningbouw. Dit geldt ook 
voorr de architect die van tevoren meende dat het niet goed mogelijk was, omdat er 
inn Nederland te weinig zonnestraling zou zijn voor een goede opbrengst van de 
zonnepanelen. . 

Ookk werden diverse leerervaringen gedeeld door meerdere deelnemers, zoals de 
constateringg dat de woningen mooi zijn en dat de financiering een groot probleem 
wass bij de totstandkoming. Sommige deelnemers waren het erover eens dat bewo-
nerss zelf de energie moeten gebruiken, dat de bewoners tevreden waren over de 
woningen,, dat het belangrijk is dat betrokken partijen enthousiast zijn voor een 
PV-project.. Ze waren het er ook over eens dat de installatie en het doorzakken van 
dee zonnecelsystemen problemen vormden tijdens de bouw. De enige werkelijk 
tegengesteldee conclusies van de deelnemers betroffen de blauwe kleur van de zon-
nepanelen,, de complexiteit van de realisatie van het project en het belang om snel 
concreett te worden over financiële randvoorwaarden. In tegenstelling tot de andere 
deelnemerss bijvoorbeeld vonden de architecten het ontwerpen van de woningen 
niett echt complex. 

Err was dus sprake van interactief leren in het project in Apeldoorn. De toe-
komstvisiee werd echter alleen in algemene termen gedeeld. Het aantal individuele 
lessenn was namelijk zo veel groter dan het aantal gedeelde lessen en de leererva-
ringenn lagen zo ver uit elkaar dat de deelnemers niet zonder meer gezamenlijk een 
vervolgprojectt zouden kunnen realiseren. 

Dee belangrijkste individuele leerervaring voor het energiebedrijf was dat er veel 
afstemmingsproblemenn in de bouwfase waren vanwege de twee verschillende op-
drachtgeverss voor het bouwproject en de zonnepanelen. De projectleider merkte 
daaroverr op dat:'... het van belang is om nu ervaring op te doen en zelf dergelijke 
projectenn te doorlopen. Deze dingen kun je niet van projecten van anderen leren.' 
(intervieww A.Meijnders) Dat de zonnepanelen eigendom zijn van de bewoners is 
naarr tevredenheid en heeft voorlopig de voorkeur van Nuon. Wel vond het ener-
giebedrijff  het vreemd om afspraken te maken met de bewoners over de systemen 
vann de bewoners. Dit was echter nodig om te kunnen leren hoe bewoners met een 
zonnecelsysteemm omgaan en wat de maximale hoeveelheid opgewekte energie is die 
bewonerss direct kunnen gebruiken. Hierover en over de werkelijke opbrengsten 
wildee Nuon in de gebruiksfase leren. 

Shelll  Solar Energy heeft geleerd hoe de bouwwereld werkt. Het bedrijf heeft 
lerenn omgaan met de strikte regels volgens welke in de bouwwereld wordt gewerkt. 
Eenn andere leerervaring van de leverancier is dat woningen met zonnecelsystemen 
heell  mooi kunnen zijn als er in het ontwerp specifiek rekening mee wordt gehou-
den.. 'De architect die gekozen wordt en het beschikbare budget zijn bepalend voor 
hethet eindresultaat, PV legt nu eenmaal veel restricties op en daar moet slim mee 
omgegaann worden.' (interview R.Fransen 1998) Door dergelijke leerervaringen 
verliepenn vervolgprojecten volgens de leverancier sneller. 
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Bouwfondss Woningbouw was tevreden over het project. Binnen alle randvoor-
waardenn is de architect er volgens Bouwfonds in geslaagd goede woningen te ont-
werpen.. Voor Bouwfonds Woningbouw was het opdoen van leerervaringen één 
vann de doelen van het project. De projectontwikkelaar heeft naar aanleiding van 
hett project bedacht hoe voortaan met het struikelblok van de financiering om-
gegaann zou moeten worden. In de eerste plaats zouden deelnemers eerst enthousiast 
moetenn worden en pas in een later stadium over contracten moeten praten, zodat 
makkelijkerr oplossingen gevonden kunnen worden. In de tweede plaats zouden in 
dee contracten randvoorwaarden geformuleerd moeten worden, waardoor het nieuw-
bouwprojectt wel doorgaat als de financiering van de zonnepanelen niet rond komt. 
Eenn blijvend probleem is dat de subsidie van Novem pas zeker is als de overeen-
komstenn getekend zijn. 

'Hett risico dat partijen lopen is groot, en dat schrikt heel erg af. Dus dat vertel ik 
nieuwee partijen maar niet van tevoren. Het is vooral van belang om mogelijke pro-
blemenn inzichtelijk te maken en eventuele oplossingen al te voorzien.' (interview 
J.Hofman) ) 

Novemm vond het vooral belangrijk dat de marktpartijen van het project leren nadat 
hett is gerealiseerd. Novem zelfheeft onder meer geleerd dat de eerste fasen anders 
zoudenn moeten lopen: een korteree haalbaarheidsstudie, mede door de partijen die 
hett meest in het project zouden investeren en een betere selectie van de locatie. 
Verderr vond Novem dat de monitoring onvoldoende doordacht was, omdat de 
leerdoelenn niet gespecificeerd waren. Toch is Novem bezien vanuit het meerjaren-
programmaa tevreden over de resultaten, ook al '...was het wel een beetje duur.' 
(intervieww E. ter Horst 1998) 

Dee gemeente was zeer tevreden over het project. De Energiezone is goed in-
gevuldd met woningen die energiezuinig zijn. Ook vond de gemeente dat er goed is 
samengewerkt.. De gemeente heeft van het project geleerd en kan daardoor makke-
lijkerr dergelijke projecten oppakken. 

'Dee moeilijkheidsgraad van dit project lag hoger dan normaal en het heeft ook wat 
meerr tijd gekost. Dit was niet alleen aan de PV te wijten, maar aan alle ambities die 
dee gemeente met de Energiezone had.' (interview H.Timmer) 

Dee architect van de eerste fase (Gelders) heeft vooral geleerd over bouwkundige 
aspectenn en de onderlinge communicatie. Hij was tevreden over het project, omdat 
dee woningen erg mooi zijn geworden. Hij heeft geleerd dat het toepassen van zon-
necelsystemenn niet moeilijk is. 'Het zijn in principe gewoon glasplaten en serres 
bouwenn doen we al langer.' (interview R.Gelders) Toch zei hij ook: 'Een dergelijk 
projectt is nieuw voor iedereen en dan is goed overleg heel belangrijk, het is nu een-
maall  geen broodje van de bakker.' (interview R.Gelders) Naar aanleiding van dit 
projectt heeft de architect verschillende nieuwe opdrachten gekregen, die vanwege 
dee leerervaringen in Apeldoorn sneller verlopen. De architect van de tweede fase 
(Crepain)) is ook tevreden over het project. Bij het ontwerpen is het een opgave om 
hett juiste compromis te vinden en dat is volgens Crepain bij dit project goed 
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geslaagd.. Hij heeft zijn oorspronkelijk pessimistische verwachting over de ge-
schiktheidd van PV voor het Nederlandse klimaat laten varen. 

Dee aannemer ten slotte is overtuigd dat het toepassen van zonnepanelen in de 
bouwfasee niet standaard is en dat hij daarom meer betrokken had moeten worden 
inn het overleg over de zonnewoningen. Dit was nodig geweest voor goede aanslui-
tingenn en een goede taakverdeling. In deze opvatting staat hij alleen. 

PositiefPositief en negatief leren 
Positievee leerervaringen van de deelnemers betroffen vooral het ontwerp van de 
woningen.. De architecten vonden het ontwerpen niet moeilijk en ze waren tevre-
denn over de samenwerking met andere actoren. Bovendien vonden vrijwel alle 
deelnemerss de woningen mooi. Positief was verder dat de bewoners de woningen 
haddenn geaccepteerd. 

Overr financiële aspecten en de bouw hebben de deelnemers vrijwel alleen maar 
negatieff  geleerd. Het kostte veel tijd en moeite om overeenstemming te krijgen 
overr de financiering. Tijdens de bouw traden diverse problemen op die samen-
gevatt kunnen worden als afstemmingsproblemen. De planning, de taakverdeling, 
dee informatie-uitwisseling en het budget voor extra werkzaamheden schoten alle-
maall  tekort. Drie deelnemers, de producent, Novem en de aannemer hebben 
voorall  negatief geleerd. 

LerenLeren over betroffenen 
Lerenn door monitoring heeft tijdens de realisatie van de zonnecelwoningen niet 
plaatsgevonden.. Er is geen marktstudie gedaan. Wel hadden de projectontwikke-
laar,, de architect en de gemeente duidelijke beelden over wat de bewoners aantrek-
kelijkk zouden vinden. Op basis van de omvang van de respons op de advertentie en 
dee uitgereikte folders en op basis van de verkoopsnelheid kon de projectontwikke-
laarr tot de conclusie komen dat de belangstelling voor de woningen groot was. Ook 
volgenss één van de architecten waren de woningen 'goed geaccepteerd'. Het ener-
giebedrijfhadd direct contact met de bewoners van de woningen uit de eerste fase en 
concludeerdee op basis daarvan dat ze tevreden waren. 

Daarnaastt meenden zowel het energiebedrijf als één van de architecten dat 
bewonerss de opgewekte zonnestroom zelf moeten gebruiken. 

LerenLeren door betroffenen 

LerenLeren door kennisoverdracht 
Dee houding ten aanzien van fotovoltaïsche zonne-energie was ten tijde van de 
koopp van de woningen zeer positief. Bijna alle kopers van de tweede fase vonden 
datdat dak- en geveloppervlaktes van woningen benut zouden moeten worden voor 
zonnecelsystemen.. Ook meenden bijna alle kopers dat ze door woningen met zon-
necelsystemenn te kopen bijdragen aan de oplossing van milieuproblemen door 
woningenn met zonnecelsystemen te kopen. Bij een volledig vrije keuze tussen een 
woningg met of zonder zonnepanelen zou ruim driekwart van de kopers voor de 
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woningg met zonnepanelen kiezen, ook als ze daarvoor 5.000 gulden extra zouden 
moetenn betalen. Veel bewoners waren dan ook tevreden over de zonnecelsystemen 
opp hun toekomstige woning: 87%. 

PositiefPositief leren 
Dee ervaringen van vrijwel alle bewoners van zonnewoningen waren in het alge-
meenn positief (82%), ondanks de vele problemen (bij 79% van de bewoners) en de 
persoonlijkee overlast (bij 29% van de bewoners) die de zonnecelsystemen oplever-
den.. Driekwart van de bewoners die problemen constateerden had deze ook 
gemeld-- Van hen vond 20% de afhandeling van de klachten onvoldoende. Posi-
tievee ervaringen betroffen het uiterlijk van de woningen en de reactie van mensen 
inn hun omgeving. Dat enkele bewoners de algemene ervaringen als negatief ken-
merktenn hangt samen met een slechte afhandeling van klachten. Technische pro-
blemen,, ervaringen met het uiterlijk en reacties uit de omgeving blijken daar geen 
invloedd op te hebben gehad. 

Watt de bewoners hebben geleerd van deze ervaringen is af te lezen aan verande-
ringenn in hun houding. 

Dee houding van de bewoners is op enkele onderdelen aanmerkelijk veranderd 
inn de periode tussen de i' en de z enquête. Vrijwel alle bewoners waren tevreden 
mett de zonnecelsystemen, terwijl bij de koop 87% van de kopers er tevreden mee 
was.. Verder waren de bewoners iets minder onzeker over kenmerken van de zonne-
celsystemen.. Hun mening over zonnecelsystemen was iets negatiever geworden. 
Zee schatten onder meer de risico's iets groter in en verwachtten minder interesse 
vann familie en kennissen. Het is duidelijk dat de bewoners zowel positief als nega-
tiefhebbenn geleerd van het project. 

Dee mening van bewoners over PV blijkt beïnvloed te zijn door hun ervaringen. 
Dee bewoners die een slechte ervaring hadden met de afhandeling van klachten en 
negatievee reacties van mensen in de omgeving stonden negatiever tegenover PV 
dann degenen met positieve ervaringen. De voorkeur voor een woning met zonne-
celsystemenn is onveranderd gebleven. Driekwart van de bewoners had liever wel 
dann geen zonnecelsystemen op de woning. 

SocialeSociale aanpassing 

IndividueleIndividuele structurele verandering 
Bijj  diverse deelnemers heeft het project in Apeldoorn tot veranderingen geleid. 
Voorr Shell Solar Energy was het aanleiding om in de offertes van nieuwe projecten 
duidelijkerr te zijn over wat zij leveren, tegen welke garanties en wat van andere par-
tijenn wordt verwacht (bijvoorbeeld dat er steigers staan tijdens de installatie). Per 
productt werd vermeld welke hoeveelheden van welke afmetingen tegen welke prijs 
wordenn geleverd om discussie over meerkosten te vermijden. 'Dit werkt heel sim-
pel,, alles staat dan vast in het bestek en je voorkomt op die manier discussie.' (inter-
vieww R.Fransen 1998) Verder heeft de projecdeider van de leverancier geconclu-
deerdd dat hij in volgende projecten voor een machtiging van de directie zou 
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moetenn zorgen, zodat de onderhandelingen in de projectgroep beter kunnen ver-
lopen. . 

Energiebedrijff  Nuon heeft tijdens het project kwantitatieve doelen ten aanzien 
vann duurzame energie en fotovoltaïsche zonne-energie geformuleerd. In het jaar 
20000 zou 5% van de elektriciteit duurzaam moeten worden opgewekt en 400 kWp 
aann PV zijn gerealiseerd. Er zijn nieuwe financieringsconstructies ontwikkeld, 
waarbijj  gebruik werd gemaakt van de bereidheid van particulieren om te betalen 
voorr groene elektriciteit, omdat Novem niet zoveel subsidie zou blijven geven. 

Novemm heeft onder meer naar aanleiding van het project in Apeldoorn besloten 
omm minder inhoudelijk bij een project betrokken te zijn. Dat was volgens Novem 
niett meer nodig, omdat het toepassen van zonnecelsystemen in de nieuwbouw niet 
meerr zo nieuw was. 

Ookk bij twee bouwpartijen heeft het project geleid tot nieuwe activiteiten. Bouw-
fondss Woningbouw heeft het PV-convenant mede ondertekend (zie hoofdstuk 9). 
Dee architect Gelders is naar aanleiding van het project in Apeldoorn gevraagd om 
meee te werken aan een internationale werkgroep 'PRIDE'. Deze werkgroep onder-
zochtt de mogelijkheden voor kostenreductie door het maken van prefab systemen. 

Vann de andere architect en de aannemer is niet bekend of het project tot aanpas-
singenn heeft geleid. De gemeente had niet het idee dat volgende projecten funda-
menteell  anders aangepakt zouden moeten worden. Wel was de gemeente van plan 
omm bij openbare werken rekening te houden met PV. 

Ookk bij de betrofFenen heeft het project mogelijk tot veranderingen geleid: ver-
schuivingenn in de gebruikspatronen en energiebesparing. Driekwart van de bewo-
ners,, vooral degenen die regelmatig thuis waren en vonden dat het weinig moeite 
kostte,, zei bij het energiegebruik rekening te houden met de opgewekte elektrici-
teit.. De ruimte voor gedragsaanpassing is niet groot. Er is onderzoek gedaan onder 
enkelee huishoudens die qua omstandigheden in staat worden geacht om de 
momentenn van elektriciteitsgebruik aan te passen (Visser et al. 2001). Dit onder-
zoekk wijst uit dat zij rond de 15% van de momenten dat zij een groot elektrisch 
apparaatt aanzetten laten bepalen door de zonnestroom. Om te weten of er vol-
doendee elektriciteit wordt opgewekt controleren de meeste bewoners de opbrengst-
meterr en gaan sommigen af op het schijnen van de zon. 

Eenn groot deel van het elektriciteitsgebruik kunnen bewoners niet zelf bepalen, 
zoalss het verbruik van de koelkast. Bovendien verbruikt een wasmachine meer 
stroomm dan er maximaal door de zonnepanelen op hetzelfde moment opgewekt 
zouu kunnen worden. Daardoor is het jaarlijkse elektriciteitsgebruik meer bepalend 
voorr de directe benutting van opgewekte zonnestroom dan aanpassing van het 
gebruiksgedrag.. Een éénpersoons huishouden dat weinig thuis is en weinig ge-
bruiktt kan relatief meer zonnestroom direct benutten dan een vierpersoons huis-
houdenn dat in principe beter in staat is om het tijdstip van gebruik aan te passen. 

Dee helft van de bewoners zei dat zij minder energie zijn gaan gebruiken. Dit cor-
respondeertt echter niet met het daadwerkelijke energiegebruik dat gemiddeld is 
toegenomen.. Niet bekend is of het gebruik wel minder is toegenomen dan bij ver-
huizingg naar een woning zonder zonnepanelen zou zijn gebeurd. 
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ToenemendToenemend gebruik 

CoöperatieCoöperatie nieuwe actoren 
Doorr het project met zonnecelsystemen in Apeldoorn zijn diverse actoren voor het 
eerstt in aanraking gekomen met zonnecelsystemen. De meeste organisaties die 
werdenn benaderd met het verzoek hun medewerking aan het project te verlenen, 
warenn hiertoe bereid. De gemeente Almere die als eerste gemeente werd benaderd 
voorr een locatie voor het project wilde in eerste instantie wel participeren, maar 
konn of wilde dit niet binnen de gestelde termijnen realiseren. In tabel 5.3 wordt 
aangegevenn welke actoren die betrokken waren bij het project in Apeldoorn niet 
eerderr met zonnecelsystemen in de woningbouw te maken hadden en welke wel. 
Zonnecelsystemenn in de woningbouw waren nieuw voor het energiebedrijf, voor 
dee projectontwikkelaar, de aannemer, de architecten en de gemeente. Shell Solar 
Energyy en Novem hadden met een project met tien woningen in Heerhugowaard 
well  eerder ervaring opgedaan met zonnecelsystemen in de woningbouw. Boven-
dienn konden zij toen de locatie eindelijk was bepaald gebruik maken van hun erva-
ringg met de projecten in Amsterdam en Amersfoort die inmiddels verder ontwik-
keldd waren. 

Dee bewoners hadden niet eerder te maken met zonnecelsystemen op een 
woning.. Zij hebben de zonnecelsystemen ten tijde van de koop van de woning 
allenn geaccepteerd. Het is niet waarschijnlijk dat de zonnecelsystemen kopers heb-
benn afgeschrikt aangezien de verkoop zeer voorspoedig verliep. Ruim de helft van 
dee kopers zei dat de zonnecelsystemen een rol hebben gespeeld bij hun inschrijving 
voorr de woning. Ze hebben echter geen grote invloed gehad op de besluitvorming 
aangezienn ze vergeleken met andere kenmerken van de woning (zoals omvang en 
dee prijs) een zeer lage prioriteit hadden. Slechts voor één op de tien kopers behoor-
denn de zonnepanelen tot de belangrijkste drie kenmerken van de woning. Deze 
koperss zijn gemiddeld iets ouder en iets meer bereid om extra te betalen voor 
schonee energie. De kopers van de woningen met zonnecelsystemen zijn wat betreft 
hunn gemiddelde leeftijd, opleiding, inkomen, milieugedrag en milieubewustzijn 
echterr niet anders dan de grote groep mensen die belangstelling had getoond voor 
dee woningen.* 

Tabell  5.3. Nieuwe en oude actoren 

nieuwenieuwe actoren oude actoren 

projectontwikkelaarr PV-leverancier 

energiebedrijff Novem 

gemeentee 2 

architectt 1 

architectt 2 

aannemer r 

bewonerss (94) 
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HerhaaldHerhaald gebruik 
Dee meeste deelnemers hebben vrij snel na Apeldoorn andere projecten gereali-
seerd.. Bouwfonds Woningbouw raakte bij diverse nieuwe projecten betrokken, 
onderr andere bij het i MW-project en de toepassing van zonnepanelen langs de A9. 
Ookk Nuon realiseerde na Apeldoorn diverse andere zonnecelprojecten. Het accent 
lagg de eerste tijd op de utiliteitsbouw en de zakelijke markt, zoals een zonnecelsys-
teemm bij een atletiekvereniging in Nijmegen. Daarnaast heeft Nuon zonnestroom 
opgenomenn in de energiemix van Natuurstroom die als groene elektriciteit wordt 
verkochtt aan eindgebruikers. De architect Gelders is na Apeldoorn betrokken ge-
weestt bij een aantal andere projecten met zonnecelsystemen: een project in Sittard 
mett zonnecelsystemen op vijftien woningen en een project in Gouda waar het 
energiebedrijff  allerlei nieuwe energietechnieken wilde toepassen. 

Shelll  Solar Energy realiseerde vele vervolgprojecten, zoals het project in Amers-
foort.. Door de leerervaringen kwamen vervolgprojecten volgens de leverancier van 
zonnecelsystemenn sneller tot stand. In het PV-project langs de A9 werkte Shell 
Solarr Energy weer samen met Bouwfonds Woningbouw. 

Dee twee deelnemers die kort na de realisatie van de zonnewoningen niet betrok-
kenn waren bij vervolgprojecten wilden dit wel. De gemeente Apeldoorn vond dat 
hethet project in Apeldoorn een vliegwieleffect zou moeten hebben en wilde zelf 
nieuwee projecten realiseren als zonnecelsystemen goedkoper werden. Zonnecelsys-
temenn werden als optie meegenomen in de besluitvorming over twee nieuw te ont-
wikkelen,, innovatieve wijken. Ook de architect Crepain was nog niet bij vervolg-
projectenn betrokken. Hij was van plan om foto's van de woningen te maken als de 
woningenn bewoond en de tuinen aangelegd waren. Met deze foto's hoopte hij 
nieuwee opdrachten voor woningen met zonnecelsystemen te krijgen. 

Conclusie s s 

Eenn initiatief van Shell Solar Energy in 1991 heeft geleid tot de oplevering van 14 
zonnecelwoningenn in 1996 en 80 zonnecelwoningen in de zomer van 1998 in Apel-
doorn.. Door de realisatie van het project in Apeldoorn zijn veel partijen voor het 
eerstt met zonnecelsystemen in de woningbouw in aanraking gekomen. Het betreft 
hethet energiebedrijf, twee gemeenten, de projectontwikkelaar, beide architecten, de 
aannemerr en de bewoners. Tot medewerking van de eerste gemeente die werd 
benaderdd (Almere) is het niet gekomen. 

Overr het algemeen hebben de deelnemers veel geleerd van het project, zowel over 
technischee als organisatorische aspecten. Er is meer geleerd wat in vervolgprojecten 
anderss aangepakt zou moeten worden dan wat zonder minder overgedragen kan 
wordenn naar vervolgprojecten. Er is in beperkte mate interactief geleerd. Het toe-
komstbeeldd van zonnecelsystemen in de woningbouw is weliswaar bij alle deel-
nemerss positief. De ideeën over de uitwerking echter blijken ver uit elkaar te liggen. 

Dee kopers hebben de woningen met zonnecelsystemen zonder problemen geac-
cepteerd.. De zonnecelsystemen speelden geen belangrijke rol in de besluitvor-
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ming,, maar ze stonden wel positief tegenover PV. Hun houding is door de praktijk-
ervaringenn met de zonnecelsystemen niet negatief beïnvloed. 

Dee meeste deelnemers zijn actief gebleven met zonnecelsystemen in de woning-
bouw.. Het energiebedrijf richtte zich ook op zonnecelsystemen in de utiliteits-
bouw.. Vij f deelnemers hebben direct naar aanleiding van het project of in de loop 
vann het project organisatorische veranderingen doorgevoerd of hun beleid en acti-
viteitenn aangepast ten behoeve van vervolgprojecten. Andere partijen, zoals de 
anderee architect en de gemeente, bogen zich over de mogelijkheden voor nieuwe 
projecten. . 

All  met al heeft het project veel positieve directe effecten gehad. Dit was niet 
zonderr meer een logisch vervolg op de totstandkoming. De realisatie vergde om te 
beginnenn veel van het geduld van de deelnemers. Het uitvoeren van de inventari-
satiestudiee duurde lang en heeft bovendien weinig richting gegeven aan het ver-
volgg van de besluitvorming, omdat het energiebedrijf er niet bij betrokken was. 
Bovendienn was het moeilijk om een geschikte locatie te vinden en duurde het lang 
omm tot overeenstemming te komen over de financiering. De deelnemers hebben 
veell  overlegd over de kosten van de zonnecelsystemen en de bijdragen van de 
financierendee partijen. 

Dee realisatie verliep ook in andere opzichten niet ideaal. Positief was dat het 
projectt tot stand is gebracht in een heterogeen tijdelijk netwerk. De samenwerking 
verliepp volgens de meeste deelnemers over het algemeen redelijk goed. Met name 
dee architecten waren zeer tevreden over de samenwerking. Ze beschikten over toe-
gankelijkee bronnen van actuele informatie via de studie van een derde architect en 
viaa persoonlijke contacten met de producent en het energiebedrijf. 

Maarr de vertegenwoordiging van de organisaties bleek niet goed geregeld te zij n. 
Hett onderhandelingsproces kan ook niet als een open en creatief proces worden 
gekenschetst.. Het algemene beeld is dat de onderhandelingen voor de meeste deel-
nemerss niet aangenaam waren en dat de 'werelden' van de partijen nogal geschei-
denn gebleven. De deelnemers waren bijvoorbeeld niet tevreden over de houding 
vann met name het energiebedrijf, dat zich niet echt sterk leek te maken voor de zon-
necelsystemen.. Tussen de projectontwikkelaar en het energiebedrijf bestond wei-
nigg vertrouwen. De meeste actoren gaven aan dat het project in Apeldoorn meer 
overlegg vergde dan normaal is voor nieuwbouwprojecten. Deze ruimte qua tijd is 
echterr niet benut voor een creatief proces, waarin meerdere opties werden open-
gehoudenn of creatieve oplossingen zijn gezocht naar aanleiding van meningsver-
schillenn of problemen. Geen van de deelnemers heeft geprobeerd om de aard van 
dee onderhandelingen aan te passen. 

Dee vele positieve effecten onder deelnemers zijn niet goed te begrijpen in het 
lichtt van de moeizame totstandkoming: het gebrek aan netwerksturing, het gebrek 
aann openheid en creativiteit en problemen rond de vertegenwoordiging. In hoofd-
stukk 8 zal een nadere verklaring voor de positieve effecten worden gegeven. Aan-
knopingspuntt daarvoor is dat meerdere deelnemers inhoudelijke sturing aan het 
projectt bleken te geven. 



128 8 KiemKiem van maatschappelijke verandering 

Dee kennisuitwisseling met de bewoners als betroffenen is wel voldoende geweest 
gezienn hun positieve houding ten aanzien van zonnecelsystemen. Het is echter de 
vraagg of het voldoende was voor de verdere ontwikkeling van zonnecelsystemen en 
hethet overdragen van leerervaringen naar vervolgprojecten. 



HoofdstukHoofdstuk 6 

Zonnewonïnge nn ïn Amersfoor t 

Inn dit hoofdstuk wordt de derde casus behandeld. Het is evenals in de vorige 
hoofdstukkenn een project met grote dakgeïntegreerde zonnecelsystemen. In dit 
projectt zijn deze niet op koopwoningen, maar op huurwoningen geplaatst. Gelijk-
tijdigg met dit project is het plan voor een omvangrijk vervolgproject geboren. 

Dee beschrijving van dit project in Amersfoort start met de belangrijkste ken-
merken.. Daarna volgen de totstandkoming van het project en de analyse van de 
internee processen en directe effecten. 

Kenmerke nn projec t 

TechnischeTechnische kenmerken 

Hett PV-project in Amersfoort betreft 114 huurwoningen in het eerste deelplan van 
dee nieuwbouwwijkk Nieuwland. Vijfti g van deze woningen zijn uitgerust met zon-
necelsystemenn en zonnegascombi's, een thermisch zonne-energiesysteem.' In alle 
1144 woningen zijn verder een HR-ketel, passieve zonne-energie, gescheiden afval-
inzamelingg en isolatieglas toegepast. Nieuwland is een milieuwijk in de gemeente 
Amersfoort.. In de periode van 1995 tot 2000 zijn hier circa 4.400 woningen ge-
bouwdd en is circa 70 hectare bedrijventerrein aangelegd. Doelstelling van de 
gemeentee was om alle woningen in de nieuwbouwwijk Nieuwland milieuvriende-
lijkerr uit te voeren dan tot dan toe gebruikelijk was. In het tweede deelplan van 
Nieuwlandd is het omvangrijke vervolg op het eerste PV-project gerealiseerd: het 
11 MW-project. 

Elkk van de 50 zonnewoningen heeft 22,5 m1 aan zonnepanelen (45 panelen) en 
5,66 m* zonnecollectoren. In de hoeken van twee huizenblokken zijn dummypane-
lenn geplaatst. Het maximale vermogen van de zonnecelsystemen is in totaal 110 
kWp.. De opgewekte zonnestroom wordt met twee omvormers per zes of zeven 
woningenn omgezet in wisselstroom. Voor de omvormers is in sommige woningen 
ruimtee gereserveerd. Bij zes seniorenwoningen bevinden de omvormers zich in een 
schuurtje.. Deze omvormerruimtes zijn alleen van buiten toegankelijk voor mensen 
vann het energiebedrijf. Enkele ruimtes hebben een venster, zodat bewoners en 
publiekk erin kunnen kijken. 
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Hett project is intensief gemonitord. Er werden vier vormen van monitoring 
onderscheiden: : 
i.. beheersmonitoring om het functioneren van de zonnecelsystemen te controle-

ren; ; 
2.. analytische monitoring van enkele woningen om het PV-systeem verder te kun-

nenn ontwikkelen; 
3.. sociale monitoring om de betrokkenheid van de bewoners te kunnen peilen; en 
4.. verbruiksmonitoring om de invloed van de aanwezigheid van zonne-energie 

opp het energie- en waterverbruik na te gaan. 

Tabell  6 .1 . Technische kenmerken 

totaall vermogen 110 kWp 

aantall woningen 50 huur 
22 2 

oppervlaktee 1 1 2 5 m , 2 2 , 5 m per woning 

typee panelen Shell IRS 50 

hellingshoekk 20

oriëntatiee 25 woningen Z, 25 woningen ZO 

omvormerr SMA 5 kW 

Hett dak is gebouwd op een normale gordingenkap met folie. Op de folie liggen 
verdiktee tengellatten. De waterkerende laag met zonnepanelen is opgebouwd met 
specialee aluminiumprofielen (BOAL) die oorspronkelijk uit de kassenbouw komen. 
Dee zonnepanelen zijn in deze profielen geklikt en vastgezet met een opsluitstrip. 
Dee wand tussen de ruimte en de woning is iets dikker uitgevoerd in verband met 
geluids-- en warmteoverdracht. Voor de aansluiting tussen de zonnepanelen en de 
zonnecollectorenn zijn ongelijkbenige profielen gebruikt. Deze dakconstructie is 
getestt op windweerstand, waterdichtheid, duurzaamheid, brandveiligheid en vocht-
huishouding,, zodat GIW-garantie verleend zou kunnen worden. Ongeveer de helft 
vann het dak bestaat uit normale dakpannen. In dit deel van het dak zijn de dak-
doorvoerenn geplaatst. 

TijdelijkTijdelijk  netwerk 

Vij ff  actoren kunnen worden beschouwd als deelnemers. Het energiebedrijf REMU 
wass opdrachtgever van de zonnepanelen en heeft deze in eigendom. De Stichting 
Centralee Woningzorg (SCW) is eigenaar van de sociale huurwoningen. Het Archi-
tectenbureauu Van Straalen heeft de woningen ontworpen. De aannemer heeft de 
bouww ervan voorbereid (Thomasson Dura) en de woningen vervolgens gebouwd 
(Muwii  Dura). Novem heeft het project gesubsidieerd en zich in de discussie over 
hett ontwerp gemengd. Shell Solar Energy ten slotte heeft de zonnecelsystemen 
'turnkey'' geleverd. 

Dee woningstichting heeft REMU recht van opstal verleend voor het gebruik van 
dee daken voor de plaatsing van zonnepanelen. In een overeenkomst is tevens gere-
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geldd dat bouwkundige voorzieningen in overleg zullen worden getroffen en dat 
REMUU geen vervangende dakbedekking hoeft aan te brengen, wanneer het project 
wordtt beëindigd. Ook is opgenomen dat de SCW specifieke bepalingen in de huur-
overeenkomstenn opneemt. In de huurovereenkomsten is vastgelegd dat REMU in 
off  op de woning mag komen en dat de bewoners beschaduwing en beschadiging 
dienenn te voorkomen. Shell Solar Energy heeft REMU 10 jaar garantie gegeven op 
dee systemen en 5 jaar op de zonnepanelen. 

Dee milieuwijk Nieuwland is ontwikkeld in publiek-private samenwerking. De 
gemeentee Amersfoort gaf opdracht voor het ontwikkelen van deze wijk. Dee steden-
bouwkundigee plannen zijn ontwikkeld door bureau Wissing onder verantwoorde-
lijkheidd van Overeem, een samenwerkingsverband van projectontwikkelaars. Het 
ontwerpbureauu BOOM was ingehuurd om er als milieusupervisor voor te zorgen 
datt de wijk duurzaam ontwikkeld werd. De gemeente heeft met het toewijzen van 
dee locatie een belangrijke voorwaarde voor het PV-project in Amersfoort gereali-
seerd,, maar was niet direct betrokken bij de onderhandelingen. De gemeente is 
dann ook niet geïnterviewd voor dit onderzoek. Net als de gemeente waren het 
samenwerkingsverbandd van projectontwikkelaars en het stedenbouwkundige bu-
reauu niet direct betrokken bij de onderhandelingen over het PV-project. De realisa-
tiee van het project was wel afhankelijk van hun goedkeuring. 

Figuurr 6 .1 . Primaire actoren 
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Eenn andere belangrijke actor was het bureau Ecofys, dat het energiebedrijf van het 
beginn tot het eind van het project heeft geadviseerd en ondersteund. Andere secun-
dairee actoren waren het Duitse architectenbureau, waarmee Van Straalen samen-
werkte,, de leverancier van de zonnegascombi's, de verhuurder van de zonnegas-
combi's,, de drie bureaus die de dakconstructie hebben getest, een bureau dat 
adviseerdee over de communicatie en een universiteit.2 

Dee bewoners waren niet direct betrokken bij de totstandkoming van het pro-
ject.. Zij ondervinden er wel de gevolgen van, omdat zij zonnepanelen op hun dak 
hebben.. Zij zijn daarom te beschouwen als betroffenen van het project in Amers-
foort.3 3 

FinanciëleFinanciële aspecten 

Hett project kostte in totaal 2,4 miljoen gulden (€ 1,1 miljoen). REMU en Novem 
hebbenn hiervan ieder de helft opgebracht. REMU heeft het project voor een deel 
betaaldd met de normale middelen voor elektriciteitsproductie en de rest gefinan-
cierdd uit gelden van het MAP (Milieu Actie Plan). De turnkey levering van de zonne-
celsystemenn door Shell Solar Energy kostte 2,1 miljoen gulden en de bouwkundige 
aanpassingenn 215 duizend gulden. De kosten voor de bouwkundige aanpassingen 
vielenn vier keer zo hoog uit als begroot. Wanneer de zonnepanelen verwijderd moe-
tenn worden zal SCW een vervangend dak aanbrengen. 

Omdatt de zonnepanelen eigendom zijn van REMU, gaat de opbrengst van de 
opgewektee zonnestroom naar het energiebedrijf en niet naar de woningbouwcor-
poratiee of de bewoners. 

Totstandkomin g g 

Initiatief Initiatief 

Dee Nederlandse zonne-energieconferentie in april 1993 vormde de aanleiding voor 
hett zonnecelproject in Amersfoort. Een medewerker van de afdeling Zakelijke 
Marktt van het regiokantoor Eemland van REMU was op de conferentie aanwezig om 
zichh te verdiepen in de zonneceltechniek die hij op dat moment nauwelijks kende. 
Hijj  wilde zonnepanelen toepassen in een energiebalanswoning (ook wel nul-
energiewoningg genoemd), die jaarlijks evenveel energie zou opwekken als verbrui-
ken.. Maar toen hij op de conferentie hoorde dat het ministerie van Economische 
Zakenn zonnecelprojecten op wijkniveau wilde realiseren en bovendien van Novem 
hoordee dat hij daar subsidie voor kon krijgen, besloot hij deze kans aan te grijpen. 

Dee afdeling Zakelijke Markt deed de directie van het hoofdkantoor van REMU 
hethet voorstel om PV toe te passen op een school, twee energiebalanswoningen en 
4000 woningen. Ook wilde het regiokantoor zonnegascombi's toepassen op de 
woningenn om te experimenteren met deze nieuwe zonnecollectoren die zowel voor 
warmm water als ruimteverwarming zorgen. 
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Dee directie van REMU was snel overtuigd. REMU had net een fusie achter de rug 
enn daardoor nog geen mogelijkheid gehad om de gelden voor het Milieu Actie Plan 
(MAP)) te besteden. Omdat het verzorgingsgebied van REMU weinig ruimte voor 
windenergiee bood, leek fotovoltaïsche zonne-energie een geschikte duurzame 
energiebron. . 

Vanaff  dat moment ging REMU op zoek naar partners om het project van de 
grondd te kunnen tillen. De start van het project verliep voorspoedig. REMU kon 
voortbouwenn op een aantal bestaande, geschikte relaties. 

'Eigenlijkk was ik een katalysator van allerlei mensen met ideeën. Het kwam allemaal 
samen.. Novem, de gemeente en Shell Solar Energy wilden iets ondernemen. REMU 
hadd er geld voor over. Dat bood een slaagkans.' (interview H.Eijpe) 

REMUU was betrokken bij een overleg over de infrastructuur van de grote nieuw-
bouwwijkk Nieuwland. De gemeente Amersfoort die in deze wijk veel aandacht 
wildee besteden aan milieu, had een milieusupervisor aangetrokken om de plannen 
tee controleren op milieuaspecten. Begin 1993 was net het masterplan Nieuwland 
afgerond.. In het programma van eisen voor het eerste deelplan was een zongerichte 
verkavelingg voor 70% van de huizen opgenomen. De wijk werd echter ook aan-
gebodenn om milieuexperimenten uit te voeren. De mogelijkheden voor duurzame 
energiee werden eerst besproken op een verkennend overleg van het energiebedrijf, 
dee woningstichting SCW, de milieusupervisor en Overeem over de infrastructuur 
vann de milieuwij k. 

Viaa de milieusupervisor stelde REMU de gemeente voor om ook fotovoltaïsche 
enn thermische zonne-energie toe te passen, waarna de supervisor een geschikte 
locatiee voor het project ging zoeken. Tegelijkertijd ontwikkelde REMU plannen 
voorr andere bijzondere energietoepassingen (HR-lowNOx-ketels en elektrische 
warmtepompen)) om de MAP-doelen te kunnen concretiseren in het eerste deelplan 
vann Nieuwland. De milieusupervisor verzocht de twee woningcorporaties die soci-
alee huurwoningen in de wijk zouden bouwen, mee te werken. De SCW, die al van 
plann was om de architect opdracht te geven in het ontwerp aandacht te besteden 
aann passieve zonne-energie, had er wel oren naar. De plannen van REMU voor 
actievee zonne-energie sloten aan bij de aandacht van de woningstichting voor 
milieuu en energie en hun wens om innoverend te zijn. 'De SCW was altijd bezig 
mett milieu en energie, heeft geld genoeg, wil altijd innoverend bezig zijn. Wij wil-
lenn iets moois maken, als wij er niet waren geweest was het toch weer standaard 
geworden.'' (interview J.Meijrink) Daarnaast kon de woningstichting door mede-
werkingwerking te verlenen REMU verzoeken om extra maatregelen voor de bewoners te 
financieren,, zoals energiebesparende maatregelen en vensters in omvormerruim-
tes.. REMU had van zijn kant vertrouwen in deze woningstichting, omdat ze op het 
gebiedd van energiebesparing al contact met hen hadden. 

Shelll  Solar Energy was benaderd op advies van het adviesbureau Ecofys. De 
Nederlandsee producent van zonnepanelen had interesse voor het project, omdat 
hett om een groot oppervlakte aan zonnepanelen ging, maar ook omdat het paste in 
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eenn voorstel over dakintegratie van zonnepanelen dat Shell Solar Energy samen 
mett partners wilde indienen bij de Europese Commissie. 

Dee belangstellende partijen kwamen voor het eerst bijeen tijdens een verken-
nendd overleg over algemene richtlijnen voor de integratie van de zonnepanelen en 
dee zonnegascombi's. Dit overleg vond plaats in augustus 1993 op uitnodiging van 
dee SCW. De positieve sfeer en de hoge opkomst waren een verrassing voor vele par-
tijen.. 'Het was een informele, gezellige sfeer. De directeur van SCW liet spontaan 
broodjess halen.' (interview F.Vlek) 

REMUU was met vier mensen aanwezig en had Shell Solar Energy verzocht om 
meee te gaan. Ook de milieusupervisor van de gemeente was aanwezig. Het archi-
tectenbureauu Van Straalen was door SCW uitgenodigd. Dit bureau dat door de 
SCWW was geselecteerd uit een lijst van geschikte architecten die door de milieusu-
pervisorr was opgesteld, was al bezig met het ontwerp voor de woningen. Het archi-
tectenbureauu had geen bezwaar tegen de toevoeging van actieve zonne-energie. 
Omdatt het bureau zich al toelegde op duurzaam bouwen, zag het in fotovoltaïsche 
enn thermische zonne-energie kansen voor de toekomst. De architect was bereid 
zichh er extra voor in te zetten, omdat het project door de zonnecelsystemen lande-
lijkee uitstraling kreeg. 

Definitie Definitie 

Dee verkaveling van de wijk en de soort woningen lagen vast op het moment dat de 
plannenn van REMU voor zonnecelsystemen ontstonden. De oorspronkelijke plan-
nenn om een school, twee energiebalanswoningen en 400 woningen uit te rusten 
mett zonnepanelen werden aangepast. Het aantal scholen met zonnepanelen is ver-
hoogdd van één naar twee, omdat de gemeente alle scholen uit de wijk hetzelfde 
wildee behandelen. Het voorstel voor de zonnecelwoningen is onderverdeeld in 
tweee delen, omdat geen van de financiers zich wilde vastleggen op 400 woningen 
ineens.. Driehonderd woningen zouden in een tweede deel worden gerealiseerd 
(hett 1 MW-project). Novem wilde bovendien uit budgettaire overwegingen dat het 
eerstee deel van het project werd teruggebracht van 100 naar 50 woningen. Het 
voorstell  voor de twee energiebalanswoningen is niet veranderd. Tot slot is een 
nieuwbouwprojectt met PV ondersteund om ook ervaring in de koopsector op te 
kunnenn doen (Amersfoort - Thomasson Dura zie bijlage II). 

Novemm was in een vroeg stadium al gepolst over de subsidiemogelijkheden. De 
programmamanagerr was enthousiast over dit initiatief voor een groot zonnecel-
projectt in de woningbouw, omdat het een goede aanvulling was op de eerdere 
initiatievenn met andere beheer- en eigendomsverhoudingen in Amsterdam en 
Apeldoorn.. In het kader van het leerprogramma voor PV wilde Novem de conse-
quentiess van de drie verschillende beheeropties vergelijken/ Een andere reden om 
hethet project van REMU hoog te waarderen was dat het energiebedrijf fotovoltaïsche 
energiee beleidsmatig benaderde en neven- en vervolgprojecten had gepland. Vol-
genss Novem definieerde REMU de doelen per project goed en duidelijk. 
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'REMUU kan kennis en ervaring overdragen, de projecten worden daardoor beter en 
goedkoper.. Normaal duurt dat langer, omdat alleen Shell Solar Energy en Ecofys de 
partijenn zijn die overal bijzitten. Als niet dezelfde mensen bij projecten zijn betrok-
ken,, worden wielen opnieuw uitgevonden.' (interview E. ter Horst 17 oktober 1996) 

Novemm had wel enig bezwaar tegen de combinatie met thermische zonne-energie, 
omdatt fotovoltaïsche zonne-energie meer op de toekomst is gericht dan thermi-
schee zonne-energie. 

Hett hoofdkantoor van REMU kreeg van REMU Eemland de opdracht om voor 
dee juridische en organisatorische randvoorwaarden te zorgen en het project te reali-
seren.. Het hoofdkantoor schakelde Ecofys in om te adviseren over het technische 
ontwerpp van de PV-systemen. Een projectgroep die bestond uit SCW, REMU, de 
architect,, Shell Solar Energy, Luigjes (de leverancier van de zonnegascombi's) en 
Ecofyss ging van start. Novem was af en toe aanwezig. De milieusupervisor trok 
zichh al snel terug, toen bleek dat het project goed liep. Shell Solar Energy stelde 
voorr de omvormers buiten de woningen te plaatsen, zodat ze van buiten bereikbaar 
zoudenn zijn. Shell Solar Energy stelde in dit overleg voor om één omvormer toe te 
passenn per zeven woningen, omdat daarmee de bekabeling simpeler zou zijn dan 
bijj  één centraal systeem voor alle vijfti g woningen. REMU kon zich goed vinden in 
ditt voorstel. Bij een oriënterend bezoek aan het zonnecelproject in Heerhugo-
waardd was namelijk gebleken dat de omvormers niet makkelijk vervangen en her-
steldd konden worden, omdat ze in de woningen waren geplaatst. 

Dee eerste verkennende bijeenkomst van de projectgroep was in oktober 1993. In 
hett eerste halfjaar zijn vooral juridische en technische onderwerpen besproken. 
REMUU wilde na de interne goedkeuring zo snel mogelijk intentieverklaringen van 
dee andere partners hebben. Omdat REMU eigenaar zou blijven van de zonnecelsys-
temen,, zou tussen de woningstichting en het energiebedrijf een beheerovereen-
komstt getekend moeten worden. Het enige voorbeeld dat op dat moment bestond 
wass dat van het zonnecelproject met tien huurwoningen in Heerhugowaard. 
Omdatt het energiebedrijf dit contract te summier vond, werden de juridische con-
sequentiess nader besproken. REMU pakte dit volgens de SCW iets te grondig aan. 
'Dee juridische afdeling van REMU zag veel problemen, heeft een enorm boekwerk 
gemaaktt voor een contract. Dat heb ik teruggebracht tot twee Aatjes.' (interview 
J.Meijrink)) Er werd met name aandacht besteed aan de vraag wat er moest gebeu-
renn als het project zou mislukken. De woningstichting en het energiebedrijf spra-
kenn af dat de woningstichting dan met de uitgespaarde kosten voor een normaal 
dakk zelf voor vervangende dakbedekking zou zorgen. De woningstichting zou 
garanderenn dat zij specifieke bepalingen over bijvoorbeeld het vermijden van be-
schaduwingg van de zonnepanelen, op zou nemen in het huurcontract met de 
bewoners. . 

Dee informatievoorziening aan de bewoners zou niet alleen volgens de woning-
stichtingg maar ook volgens het energiebedrijf een integraal onderdeel van het pro-
jectt moeten zijn. 'Het is immers voor iedereen nieuw. Je moet de consequenties 
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vooraff  zo helder mogelijk hebben. We wilden geen ontevreden bewoners, want 
dann wordt het aan de zon geweten.' (interview F.Vlek) 

Verderr besteedde de projectgroep aandacht aan de verzekeringen en garanties aan 
woningstichtingg en bewoners. En omdat REMU de extra bouwkundige kosten zou 
betalen,, was het noodzakelijk vast te stellen waar deze uit zouden bestaan. 

Ontwerp Ontwerp 

Dee architect betoonde zich zeer enthousiast en betrokken. Al voordat een opdracht 
wass verstrekt en voordat de projectgroep voor het eerst vergaderde kwam hij met 
eenn eerste ontwerp op basis van de door REMU gewenste oppervlaktes aan zonne-
energie.. Voor de zonnepanelen was volgens REMU een hellingshoek van tussen de 
2o°° en 500 nodig en voor de zonnegascombi's een hellingshoek van 350. Mede 
daaromm had het dak in het eerste ontwerp de vorm van een parabool. REMU, Shell 
Solarr Energy, noch Novem vonden dit een geschikte vorm. Voor REMU was het te 
duurr en volgens Novem was het ontwerp door de paraboolvorm niet standaard en 
duss niet grootschalig toepasbaar. De architect paste zijn ontwerp hierop aan. De 
hellingshoekk van het dak werd teruggebracht naar 200, het minimum voor een 
waterdichtt dak. Met de door REMU gewenste grotere hellingshoek zou de prijs te 
hoogg zijn geworden voor sociale huurwoningen, vanwege de hogere muur die dan 
nodigg is. Een kleine opbouw op het dak werd afgekeurd door Novem, omdat 
hierdoorr schaduw op de zonnepanelen zou vallen. Ook op dit punt paste de archi-
tectt het ontwerp aan. Om de zonne-energie architectonisch in te kunnen passen 
namm de oppervlakte voor de zonnepanelen toe van de geplande 20 m2 naar 22,5 m1 

perr woning. 
Dee architect nam in het ontwerp van het dak een soort goten op, die een indivi-

duelee scheiding tussen de woningen zichtbaar maakten. Als passieve zonne-energie 
iss een 'lichtstraat' toegepast om de overgang van het traditionele pannendak naar 
hethet moderne PV-dak te markeren. Passieve zonne-energie was voor Novem niet 
belangrijk.. Omdat door de passieve zonne-energie op de bovenste verdieping van 
dee woningen extra daglicht in zou vallen, hoopte Novem wel dat de behoefte bij 
bewonerss aan het plaatsen van dakramen of dakkapellen zou verminderen. Dit zou 
dee acceptatie van de zonnepanelen door de bewoners kunnen stimuleren. 

Ecofyss ondersteunde REMU bij het aanvragen van subsidies. Op basis van een 
eigenn voorstudie stelde het adviesbureau voor om prefab installatie als één van de 
doelstellingenn op te nemen. Prefab installatie zou tot een kortere montagetijd en 
daarmeee tot lagere kosten kunnen leiden. Over de financiering bestond niet veel 
discussie.. Er was financiering aangevraagd bij de Europese Commissie. Van tevo-
renn was al duidelijk dat Novem een hoger percentage van een afgeslankt project 
zouu financieren indien de aanvraag bij de Europese Commissie niet gehonoreerd 
zouu worden. Aldus geschiedde. De woningstichting kwam niet in financiële pro-
blemen,, omdat het energiebedrijf bereid was ongeveer 200.000 gulden te betalen 
voorr het financieren van de bouwkundige aanpassingen. De financiering werd wel 
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gecompliceerdd door een 'knip' in de bouw, zodat ook de subsidieaanvraag opge-
splitstt moest worden en extra kosten verwacht werden. 

Opp 19 april 1994 ondertekenden Shell Solar Energy en REMU enerzijds en SCW 
enn REMU anderzijds de intentieverklaringen. In de overeenkomst tussen REMU en 
SCWW werd het beheer geregeld en de intentie uitgesproken gezamenlijk het project 
tee realiseren. REMU verplichtte zich in deze verklaringen de realisatie van de PV-sys-
temen,, de extra bouwkundige kosten en de extra ruimte voor omvormers te finan-
cieren. . 

Naa de ondertekening van de intentieverklaringen werd de dakconstructie verder 
uitgewerkt.. Voor de energiebalanswoningen had REMU documentatie geraad-
pleegd,, leveranciers benaderd en andere projecten bezocht. Deze informatie werd 
gebruiktt om de eisen voor de SCW-woningen te formuleren, die in overleg met de 
projectgroepp werden aangepast. 

Dee architect lette bij de detaillering vooral op de waterdichtheid, de ventilatie, 
dee bouwmuur en de locaties van dakdoorvoeren en bekabeling van het PV-systeem. 
Voorr het testen van de dakconstructie werd aansluiting gezocht bij de testen die 
voorr het PV-project in Amsterdam werden uitgevoerd. De aannemer was niet in de 
projectgroepp vertegenwoordigd, maar zag wel voordelen in het PV-project: 

'Hett leek ons aardig, een uitdaging vanwege het innovatieve karakter. Alle bouwers 
kunnenn goed stapelen, wij willen een toegevoegde waarde leveren. Het voordeel 
voorr het bedrijf is de extra profilering' (interview H.Smit) 

Overr de gekozen dakconstructie was de uitvoerder van de aannemer echter niet 
tevreden.. Hij wilde een ander profiel, omdat anders het water in het dak zou lopen 
gezienn de flauwe dakhelling. Verder vond hij het belangrijk om de ventilatieruimte 
onderr het dak te verbreden. In oktober 1994 verzocht hij daarom om overleg met 
dee andere deelnemers met als resultaat dat de dakconstructie naar zijn wens is aan-
gepast. . 

Novemm stelde uitgebreide monitoring als een voorwaarde voor subsidie. Daarbij 
diendee volgens Novem ook aandacht besteed te worden aan de bewoners, omdat 
Novemm op basis van een vergelijking met de projecten in Apeldoorn en Amster-
damm inzicht wilde krijgen in de verschillende eigendoms- en beheerverhoudingen. 
Tenn behoeve van de monitoring en de communicatie stelde REMU een werkgroep 
communicatiee en een werkgroep techniek in. De werkgroep techniek boog zich 
overr de datacommunicatie. Ecofys adviseerde en ondersteunde bij het ontwerp 
voorr het monitoringsysteem. 'Bij het ontwerp van de monitoring was een duide-
lijk ee competentiestrijd tussen vier afdelingen: CAI, Telecom, de automatiseerders 
enn de netjongens.' (interview T.Schoen) Deze interne concurrentie werd beslecht 
tenn gunste van de nieuwe CAI-techniek voor het kabelnetwerk. In de werkgroep 
communicatiee zaten vertegenwoordigers van de afdeling Communicatie van 
REMU,, van de afdeling Klantencontacten van REMU Eemland en van de woning-
stichting.. De samenwerking van deze werkgroep resulteerde in een communicatie-
plann opgesteld door WoonlEnergie. In het communicatieplan werd rekening 
gehoudenn met de verschillende wensen van het energiebedrijf, de woningstichting, 
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dee gemeente en Novem (Smit & Van Engelen 1994). Zo werd bijvoorbeeld de 
wenss van de woningbouw om de nadruk op duurzaam bouwen te leggen in plaats 
vann op de zonne-energiesystemen, naar tevredenheid van SCW in het plan geïnte-
greerd. . 

Bouw Bouw 

Dee meeste problemen rond het project ontstonden tijdens de bouw die begon 
tegenn het einde van 1994. 'PV is een nieuw onderdeel binnen de bouw. Dus dan 
kunn je problemen juist verwachten bij de uitvoering' (interview F.Vlek) 

Eenn eerste technisch probleem betrof de waterkerende laag onder de zonne-
panelen.. Oorspronkelijk wilde REMU beloopbare platen onder de zonnepanelen. 
Voorr de sociale woningbouw is dat echter te duur en REMU wilde de platen niet 
zelff  betalen. Er was daarom besloten om 'mandragende' folie toe te passen om te 
kunnenn voldoen aan de eisen voor waterdichtheid. Er ontstond enige onrust toen 
TNOO meldde dat het folie niet zou voldoen. Op dat moment waren het folie en het 
dakk al besteld, omdat TNO eerder had gerapporteerd dat het goed was. TNO was 
niett zeker over de meetgegevens en concludeerde na herhaald onderzoek dat het 
tochh geschikt was. Tijdens de bouw bleek dat de folie te kwetsbaar was om op te 
lopen,, hetgeen voor het installeren en controleren van de zonnepanelen wel nodig 
was.. De folie is na de installatie van de panelen hersteld, waarna bij één woning de 
kwaliteitt is gecontroleerd. Om geen risico's te lopen heeft de woningstichting de 
aannemerr verzocht om te verklaren dat alle woningen op dezelfde wijze zijn her-
steld.. Een tweede technisch probleem betrof de ventilatie. REMU kwam er bij toe-
vall  achter dat ventilatieopeningen aan de onderrand van het dak waren dichtge-
timmerd.. Dit werd hersteld volgens de eisen van de daktest. 

Err ontstonden ook organisatorische problemen. De aannemer had in de plan-
ningg geen rekening gehouden met de zonne-energie, terwijl bleek dat de steigers 
voorr het installeren van de zonne-energieinstallaties langer nodig waren dan 
gebruikelijkk is. Ook het transport van de installaties was problematisch. Deze 
afstemmingsproblemenn ontstonden mede doordat het energiebedrijf formeel geen 
relatiee had met de aannemer. De situatie werd extra gecompliceerd doordat de 
woningstichtingg had besloten niet meer te begeleiden op de bouw en alleen ach-
teraff  de oplevering te controleren. De woningstichting ging ervan uit dat bouwver-
gaderingenn niet nodig waren als de technische detaillering klaar was voordat de 
bouwbouw begon. De SCW wilde in het begin van de bouw dan ook niet aangesproken 
wordenn op de afstemmingsproblemen. Uiteindelijk vonden toch ongeveer drie 
bouwvergaderingenn plaats onder meer om deze problemen op te lossen. 

Dee potentiële bewoners werden middels advertenties en artikelen op de hoogte 
gesteldd van de zonnewoningen. Belangstellenden konden zich inschrijven voor de 
1144 woningen van SCW en op een bewonersavond meer informatie over de woning 
enn de zonne-energiesystemen verkrijgen. 
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Gebruik Gebruik 

Dee oplevering van de eerste 32 zonnewoningen vond plaats in augustus 1995, 
enn van de overige 18 zonnewoningen bijna een jaar later. Tussentijds kwamen de 
deelnemerss bijeen om het project te evalueren. Op 26 juni 1996 werden de PV-
woningenn feestelijk geopend, waarmee tevens het startsein werd gegeven voor het 
daaropvolgendee 1 MW-project met honderden woningen. De deelnemers hoopten 
landelijkee publiciteit te halen door prins Willem-Alexander het project te laten 
openen.. De belangstelling van de media viel echter tegen. 

Naa de oplevering traden weer technische problemen op, waardoor tevens orga-
nisatorischee problemen aan het licht kwamen. In de eerste plaats bleek de vereiste 
ventilatiee niet te zijn aangebracht in de ruimte voor de omvormers, waardoor het er 
tee warm werd. Volgens het energiebedrijf dat zich verantwoordelijk voelde voor de 
bouwkundigee details ten behoeve van het PV-systeem heeft degene die vanuit de 
woningstichtingg de totale bouwstroom controleerde dit over het hoofd gezien. In 
dee tweede plaats trad lekkage op bij de aansluitingen tussen de energiesystemen en 
hett dak en bij de overgangen tussen het dak en de woningscheidende wanden. Het 
bleekk lastig te zijn om uit te zoeken of de aannemer of de leverancier van de zonne-
celsystemenn aansprakelijk was voor de lekkage. De bewoners werden niet snel 
genoegg geholpen totdat de woningstichting de klachtenafhandeling op zich nam. 
Jarenn later, werd besloten om evenals in Amsterdam alle kunststof strippen op de 
BOAL-profielenn te vervangen door strippen van aluminium en rubber. 

Inn de derde plaats vormden de omvormers, die de gelijkstroom van de zonne-
panelenn omzetten in wisselstroom een probleem. Per zonnecelsysteem waren twee 
omvormerss toegepast in 'master-slave mode', waardoor de tweede omvormer pas 
ingeschakeldd werd wanneer de zonnepanelen voldoende stroom opwekken. Hier-
meee werd beoogd om het energieverlies van de omvormers te beperken. De wisse-
lingenn in de hoeveelheid opgewekte elektriciteit bleken echter te snel, waardoor de 
omvormerss elkaar gingen tegenwerken. Het master-slave systeem is daarop uitge-
schakeld.. Ook bleek dat de omvormers een straling uitgaven die op het CAI-net 
kwam.. Shell Solar Energy heeft dit probleem opgelost.5 Door de slecht functione-
rendee omvormers en doordat het CAI-net nog niet helemaal betrouwbaar was, 
werdd de dataverzameling voor de monitoring belemmerd. 

Inn het voorjaar van 1997 kwamen de deelnemers bijeen voor een eindevaluatie 
vann het project. Hierbij kwam de eindrapportage, geschreven door REMU aan de 
orde.. De technische en sociale monitoring liep nog enkele jaren door. In deze periode 
zijnn evenals in Amsterdam de strippen van de profielen vervangen en is een water-
dichtee onderlaag aangebracht. 
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Intern ee processe n 

Netwerkvorming Netwerkvorming 

HeterogeenHeterogeen netwerk 
Hett netwerk van deelnemers dat het PV-project in Amersfoort heeft gerealiseerd, 
iss grotendeels gebaseerd op reeds bestaande bilaterale contacten tussen organisa-
ties.. REMU was op de hoogte van de ambitieuze, financieel ondersteunde plannen 
vann gemeente Amersfoort om van Nieuwland een milieuwijk te maken. In het 
beginn van de realisatie is de milieusupervisor als vertegenwoordiger van de 
gemeentee opgetreden. De milieusupervisor heeft voor de gemeente een woning-
stichtingg gezocht die bereid was mee te werken aan het PV-project. Via de woning-
stichtingg zijn de architect en de projectontwikkelaar van de aannemer, die al in-
geschakeldd waren voor het nieuwbouwproject, in aanraking gekomen met de wens 
vann het energiebedrijf om te experimenteren met PV. Het hoofdkantoor van het 
energiebedrijff  had al contact met Shell Solar Energy en Novem vanwege een gereali-
seerdd project met zonnepanelen in een geluidsscherm. Shell Solar Energy, Novem 
enn Ecofys hadden onderling al veel met elkaar te maken, zoals voor het project in 
Amsterdam. . 

All ee primaire actoren waren in een vroeg stadium bij de planvorming betrok-
ken,, op de aannemer na. De gemeente was volgens de deelnemers te weinig bij de 
besluitvormingg betrokken. Ze vonden achteraf dat ze met de stedenbouwkundige 
haddenn moeten overleggen over de verkaveling en de soort woningen. Ook meen-
denn ze dat de gemeente vanaf het begin bij het overleg over de voorlichting rondom 
hethet project betrokken had moeten worden. 

Doorr het PV-project hadden de woningstichting en de architect voor het eerst 
intensieff  contact met een energiebedrijf. Zij waardeerden dit intensieve contact 
zeer. . 

Hett netwerk dat het PV-project in Amersfoort heeft gerealiseerd was heterogeen. 
Voorr alle partijen had het innovatieve karakter van het project een belangrijke aan-
trekkingskracht.. Het kostte weinig moeite om deze partijen erbij te betrekken. De 
bouwpartijenn vonden het project vooral interessant, omdat het aansloot bij hun 
eigenn innovatieve instelling. Een direct daaraan gekoppeld voordeel was volgens de 
architectt en de aannemer dat het project een grote uitstraling zou hebben. De acto-
renn die PV wilden stimuleren vonden het vooral belangrijk om zelf te kunnen leren 
vann het project. Voor het energiebedrijf, de architect en de woningstichting was het 
realiserenn van milieudoelen een belangrijk aspect aan het project in Amersfoort. Het 
projectt paste ook goed bij de wens van de gemeente Amersfoort om milieuexperi-
mentenn uit te voeren in de milieuwijk. 

Dee toekomstige bewoners van de woningen waren niet bij de totstandkoming 
vann het project betrokken. Wel hielden deelnemers vanuit hun eigen belang reke-
ningg met de bewoners. Het energiebedrijf wilde voorkomen dat bewoners, omdat 
zee zelf geen baat hebben bij de opgewekte energie, ontevreden zouden zijn over de 
zonne-energiee systemen. Daarom vond het energiebedrijf het belangrijk om dui-
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delijkee informatie over de consequenties van het bewonen van een zonnewoning te 
verstrekkenn en te zorgen dat de bewoners trots zouden zijn op hun zonne-energie 
systemen.. De woningstichting wenste dat de bewoners helemaal geen last zouden 
hebben:: 'Wij letten op de technische kwaliteit, bewoners moeten er geen last van 
hebben,, dat continu iemand op hun dak loopt. Eén kwade huurder is voor een 
bekende,, grote woningstichting als SCW al een probleem, (interview J.Meijrink) 

Vertegenwoordiging Vertegenwoordiging 
Dee vertegenwoordiging van partijen was in het project in Amersfoort over het alge-
meenn goed. Wel waren van de meeste deelnemers verschillende personen bij de 
diversee fasen van het project betrokken. Van de woningstichting bijvoorbeeld was 
hett in het begin een directeur en iemand van de technische dienst. Vervolgens 
warenn drie verschillende mensen betrokken bij de projectvoorbereiding, de project-
uitvoeringg en de communicatie met bewoners. Na oplevering waren de afdeling 
kwaliteitscontrolee en vervolgens de afdeling onderhoud verantwoordelijk voor het 
project.. Bij het energiebedrijf is de projectleiding voor de bouw overgegaan van het 
hoofdkantoorr naar het regiokantoor. Maar noch bij de woningstichting noch bij 
hett energiebedrijf heeft deze wisseling van personen tot grote problemen geleid. 
Alleenn bij de aannemer leidde de overdracht tussen voorbereiding en uitvoering tot 
problemen.. De uitvoerder van de aannemer die meende dat hij te laat bij de detail-
leringg van de dakconstructie betrokken was, verwoordde het aldus: 'De hogere 
mensenn worden er in het begin bij betrokken, maar niet degenen die de detaillering 
doen.. Maar daarna komt het pas.' (interview J.Verheyen) 

Onderhandelen Onderhandelen 

OvereenstemmingOvereenstemming over doel 
Hett doel was om een praktijkexperiment met 114 duurzaam gebouwde huurwo-
ningenn te realiseren in Nieuwland, waarvan 50 woningen met zonnepanelen en 
zonnecollectoren.. Over dit doel bestond overeenstemming, nadat de deelnemers 
eroverr onderhandeld hadden. Door deze onderhandelingen zijn de oorspronke-
lijk ee doelen van deelnemers gewijzigd. Voor de gemeente, de woningstichting en 
dee architect waren de zonnecelsystemen en de zonnecollectoren een aanvulling op 
dee eerdere plannen met het nieuwbouwproject. Novem voegde leren over de tech-
nischee integratie van de zonnepanelen met thermische zonne-energie toe aan de 
eerderee leerdoelen van het PV-project. Het energiebedrijf heeft de omvang van het 
projectt drastisch ingeperkt van 400 naar 100 naar 50 woningen met zonnepanelen, 
maarr had uitzicht op een groot vervolgproject. 

All ee actoren konden specifieke eigen doelen realiseren in het PV-project in 
Amersfoort.. Opvallend is dat alleen voor Novem en Shell Solar Energy het realise-
renn van woningen met zonnepanelen het belangrijkste was. Andere partijen ging 
hett meer om het realiseren van woningen met enkele bijzondere energietoepas-
singen. . 
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Eenn plan om het zonnecelsysteem samen te stellen voorafgaand aan de installatie 
opp de woningen (prefabricage) behoorde ook tot de doelstelling. In de loop van het 
projectt hebben de deelnemers in overeenstemming dit doel laten varen. 

ZelforganiserendZelforganiserend proces 

Hett onderhandelingsproces is voldoende zelforganiserend geweest. De deelnemers 
haddenn voldoende invloed op de wijze waarop de totstandkoming verliep en kon-
denn zich goed vinden in het instellen van de werkgroepen monitoring en commu-
nicatie.. In het communicatieplan is expliciet een 'gedragscode' vastgesteld, volgens 
welkee de actoren afspraken om elkaar te informeren over de communicatieactivi-
teiten.. Ook werden de afspraken in de PV-projectgroep, waaraan alle deelnemers 
eenn inhoudelijke bijdrage leverden, goed nageleefd. 

OpenOpen proces 

Overr de totstandkoming van het project zijn de meeste deelnemers positief. Zoals 
gezegdd meenden veel partijen dat in het project in Amersfoort door een gelukkige 
samenloopp van omstandigheden gebruik gemaakt kon worden van vele kansen. Of 
zoalss Shell Solar Energy zei: 'All e kaarten vielen in hetzelfde bakje op hetzelfde 
moment.'' (interview J.Schlangen 16 oktober 1996) Men heeft bijzonder goede her-
inneringenn aan de eerste bijeenkomst over het project in Amersfoort. Ook daarna 
verliepenn de meeste overleggen voorspoedig. De samenwerking binnen de werk-
groepp communicatie verliep ook goed. Alleen de datamonitoring heeft door een 
competentiestrijdd tot problemen geleid. 

Nett zo positief waren de deelnemers over de houding van de andere deelnemers 
vann het project. Het energiebedrijf was aangenaam verrast door de positieve hou-
dingg van de woningstichting, Shell Solar Energy en de architect. Het energiebedrijf 
formuleerdee het aldus: 

'Wijj  hebben gezamenlijk een uitvinding gedaan. Dat is dit geworden. We hebben 
meerr wederzijds begrip en respect gekregen, meer inzicht in de doelen van alle par-
tijen.. SCW gaat het primair om het huisvesten van mensen, dat proefje overal door-
heen.. Als je het alleen doet vanuit de techniek dan wordt het een ander project. De 
SCWW heeft ook ons anders leren kennen. (...) De architect liep er vanaf het begin aan 
tee trekken, vroeg om informatie, gaf aan dat hij er zelf iets mee wilde.' (interview 
F.Vlek) ) 

Ookk Shell Solar Energy en Novem waren verheugd over de coöperatieve houding 

vann de architect, omdat hij meerdere malen bereid was het ontwerp aan te passen 

aann wensen van deze PV-partijen. De samenwerking tussen Shell Solar Energy en 

zowell  de architect als de aannemer verliep goed. De SCW vond het belangrijk om 

zelff  een goede samenwerking te stimuleren. 

'Ikk kwam in het groepje van REMU Eemland en heb daarin geprobeerd het gevoel te 

krijgenn "we doen het met zijn allen". Het is perfect gegaan, al waren er veel proble-

men.. (...) Iedereen had een ontzettend goede houding, als we in een dip zaten, was 
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hett van "kom op". Je moet natuurlijk wel een aantal onderzoeken doen. Dat hebben 
wee ook gedaan. (...) We hebben een peptalk gehouden bij de aannemer.' (interview 
J.Meijrink) ) 

Novemm constateerde dat alle partijen het project wilden en dat daardoor de tot-
standkomingg soepel verliep. De verhoudingen waren zelfs zo goed dat Novem en 
Shelll  Solar Energy volgens eigen zeggen vasthielden aan wensen die zij bij een 
moeizameree besluitvorming hadden laten varen. 

Alleenn de uitvoerder van de aannemer, die niet was vertegenwoordigd in de pro-
jectgroepp meende dat te laat rekening werd gehouden met zijn kennis en ervaring. 
Dee dakdetails die waren uitgewerkt door de andere partijen en getest in een daktest 
warenn volgens hem niet voldoende op de praktijk toegesneden. Toen de uitvoerder 
ditt naar voren bracht, kreeg hij voldoende de ruimte om zijn standpunten uiteen te 
zetten.. Bovendien leidde dit tot enkele aanpassingen in het ontwerp, waar hij 
tevredenn over was. 

Dee onderhandelingen tussen de deelnemers kenmerkten zich onmiskenbaar als 
eenn open proces. Met een tweetal secundaire actoren was de verhouding veel min-
derr goed. De deelnemers hadden de indruk dat het stedenbouwkundige bureau 
geenn rekening wilde houden met zonne-energie en bijvoorbeeld niet wilde dat de 
zonnepanelenn vanaf openbare wegen zichtbaar zouden zijn. De leverancier van de 
zonnegascombi'ss werd als arrogant ervaren. 

CreatiefCreatief proces 
Hett is de vraag of het onderhandelingsproces echt creatief kan worden genoemd. 
Hett energiebedrijf prees de woningstichting en de architect weliswaar dat zij durf-
denn af te wijken van platgetreden paden, maar had zelf in een programma van eisen 
dee elektrotechnische en bouwkundige randvoorwaarden vastgelegd. Ook streefde 
hett energiebedrijf ernaar om zo snel mogelijk intentieverklaringen te tekenen. 
Werkenn met meerdere opties of zogenaamde zachte koppelingen leggen tussen 
opeenvolgendee besluiten was niet aan de orde. 

Dee besluiten getuigen over het algemeen wel van creativiteit. Vele discussies zijn 
tijdenss de totstandkoming afgerond in besluiten waar de deelnemers zich goed in 
kondenn vinden. Dit gold voor de discussies over het ontwerp, de subsidie, de sys-
teemgarantie,, communicatie met bewoners, de overeenkomst met de bewoners, 
hett belang van technische en sociale monitoring en de profielen voor de aansluiting 
tussenn de zonnegascombi's en de zonnepanelen. Alleen over de gekozen hellings-
hoekk en de bekabeling was niet iedereen tevreden. De actoren waren veel minder te 
sprekenn over de zichtbaarheid van de zonnepanelen vanaf de openbare weg. Dit 
wass echter een gegeven bij de gekozen locatie. 

InformatieInformatie uit de omgeving 
Zowell  gezamenlijk als apart hebben de deelnemers gebruik gemaakt van informa-
tiee uit de omgeving. De deelnemers konden voor het project in Amersfoort gebruik 
makenn van ervaringen in Amsterdam, het eerste grotere project met zonnepanelen 
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opp meer dan tien woningen in de nieuwbouw. Het energiebedrijf en Shell Solar 
Energyy hebben hier hun voordeel mee gedaan. 'Amersfoort liep behoorlijk parallel 
mett Amsterdam. In de uitvoering waren ze net iets eerder. Ook werd een stukje 
kenniss uit Amsterdam meegenomen.' (interview J.Schlangen 16 oktober 1996) 
REMUU bracht ook een bezoek aan het PV-project in Heerhugowaard dat al in 1991 
wass gerealiseerd. Het project in Amersfoort had ook veel baat bij de daktest die 
vanwegee het project in Amsterdam was gestart. De testen waren een vorm van joint 
factt finding waaraan de opdrachtgevers van de bouw en van de zonnecelsystemen 
beidee een groot belang hechtten. Dat de aannemer niet betrokken was bij de dak-
testenn kan als een gemiste kans worden beschouwd. 

Contactenn buiten het tijdelijke netwerk hebben verder nauwelijks een rol ge-
speeldd bij de vergaring van informatie. Het energiebedrijf maakte wel gebruik van 
zijnn eigen ervaring met het realiseren van een geluidsscherm met PV. Bovendien 
hadd het regiokantoor REMU Eemland zich voor de te realiseren milieubalans-
woningenn al verdiept in documentatie over PV en diverse leveranciers benaderd. 

Dee architect kreeg informatie over PV van het energiebedrijf en de leverancier. 
Ookk de SCW heeft informatie over PV verkregen via REMU.6 

ExterneExterne communicatie 
Dee deelnemers van het project in Amersfoort hebben onderling afspraken over de 
communicatiee gemaakt en vastgelegd in een communicatieplan. Het communica-
tieplann stelde dat de publiciteitsdoelen ondergeschikt zijn aan de communicatie 
mett bewoners en professionele actoren vanwege het experimentele karakter van het 
project.. De doelen ten aanzien van professionele actoren waren om aandacht te 
vragenn voor zonnecelsystemen, om de actoren te motiveren, om hun specifieke rol 
tee benadrukken en om kennis en ervaring over te dragen. Het plan was vooral be-
doeldd om de communicatieactiviteiten van de gemeente, SCW, REMU en Novem 
opp elkaar af te stemmen. De aannemer heeft zich ook niet onbetuigd gelaten en een 
boekjee gemaakt over de leerervaringen voor bouwers en onderaannemers. 

Eenn paar belangrijke publicitaire momenten waren het plaatsen van de eerste 
panelenn en de officiële opening van het project. Op symposia was REMU vrij open 
overr zowel positieve als negatieve leerervaringen. Ook in de film over de bouww is 
aandachtt besteed aan de totstandkoming van het project. 

Hoewell  het 'grote publiek' geen doelgroep was in het communicatieplan speet 
hethet de deelnemers wel dat de zonnepanelen slecht zichtbaar zijn vanaf de openbare 
weg.. Bovendien hebben ze ervoor gezorgd dat belangstellende passanten een om-
vormerruimtee met verklarende teksten kunnen inzien. 

Kennisuitwisseling Kennisuitwisseling 

WederzijdseWederzijdse kennisuitwisseling 
Dee deelnemers hadden afgesproken dat alle communicatie met bewoners via de 
woningstichtingg zou lopen. Dit was mede bedoeld om de bewoners af te schermen 
tegenn alle leveranciers en onderzoekers die hen wilden benaderen. Als communica-
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tiemiddclenn zijn onder meer advertenties, brochures en artikelen in plaatselijke 
krantenn ingezet. Verder kregen de bewoners een handleiding over de woning en 
nieuwsbrievenn van het energiebedrijf over de resultaten. Het energiebedrijf heeft 
tweee jaar lang elke maand feedback gegeven over het energie- en watergebruik met 
alss doel om de bewoners aan te zetten tot energie- en waterbesparing. De zonnecel-
systemenn zelf bieden niet veel meer informatie dan hoe ze eruit zien en of ze wel of 
niett waterdicht zijn. Alleen via de omvormerruimtes met een venster kunnen de 
bewonerss informatie over het functioneren van de zonnepanelen krijgen. 

Andersomm kregen de deelnemers informatie over de (toekomstige) bewoners tij -
denss de bewonersavond, op basis van een chronologisch onderzoek en bij de afhan-
delingg van klachten. De kennisuitwisseling tussen deelnemers en bewoners was 
duss in hoge mate wederzijds. 

SoortSoort informatie 
Dee intentie van de communicatie naar de bewoners volgens het communicatieplan 
wass meerledig. De bewoners dienden te weten waarom hun woning zo ontworpen 
is,, hoe ze ermee om moesten gaan en hoe ze met problemen om konden gaan. Ver-
derr was het de bedoeling om energiebewust gedrag en enthousiasme over de 
woningg te stimuleren. 

Overr het algemeen waren de bewoners tevreden over de voorlichting (Silvester 
1998).. Het meest gelezen zijn de advertenties (80%). De voorlichtingsavond is 
doorr 70% van de bewoners bezocht. Bijna de helft van hen noemde deze avond als 
belangrijkstee informatiebron. De maandelijkse informatie van het energie- en het 
waterbedrijff  werd door bijna iedereen gelezen. 

Dee klachtenafhandeling bleek in het begin te wensen over te laten. Daarop is 
beslotenn om de woningstichting als centraal aanspreekpunt op te laten treden en de 
klachtenn af te laten handelen. 

AantrekkelijkeAantrekkelijke techniek 
Err is niet veel bekend over de mening van de bewoners over de zonnepanelen op 
hunn woning. Uit onderzoek is onder meer gebleken dat de meeste bewoners het 
ermeee eens waren dat de zonnecelsystemen van het energiebedrijf zijn. Slechts enkele 
huishoudenss gaven aan dat zij het jammer vinden dat zij niet over de opgewekte 
stroomm beschikken (Silvester 1998). De zonnepanelen werden wel een stuk lager ge-
waardeerdd dan de zonnecollectoren en de extra warmte-isolatie. Wellicht speelde 
hierbijj  toch een rol dat de bewoners persoonlijk geen baat hebben bij de zonne-
panelenn van het energiebedrijf en bij de zonnecollectoren en warmte-isolatie wel. 

Sturing Sturing 

GelegitimeerdeGelegitimeerde sturing 
Dee belangrijkste sturing van de onderhandelingen kwam van het energiebedrijf. 
REMUU formuleerde voor zichzelf een duidelijke coördinerende rol. Zo wilde de 
coördinatorr van het hoofdkantoor alles in één hand houden en zorgen dat iedereen 
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allee informatie zou hebben, ook informatie die alleen in het belang van enkele deel-
nemerss leek. De regionale en landelijke contacten in het kader van het project 
warenn verdeeld over respectievelijk het regio- en het hoofdkantoor. De andere par-
tijenn waardeerden de rol van REMU. Met name Novem en Shell Solar Energy 
warenn zeer te spreken over de wijze waarop het energiebedrijf het project bege-
leidde.. Dat REMU de financiële armslag had voor aanvaardbare oplossingen van 
problemenn van de deelnemers is hierbij van groot belang geweest. 

Tijdenss de bouw en na de realisatie van het project ontstonden coördinatie-
problemen.. Vanwege de vele betrokkenen was er enige verwarring over de plan-
ningg en de verdeling van verantwoordelijkheden. 

Netwerksturing Netwerksturing 
Hett energiebedrijf heeft aangestuurd op een positieve vorm van onderhandelen 
doorr de betrokken actoren. Een belangrijk instrument daarvoor was de instelling 
vann een PV-projectgroep die bestond uit REMU, SCW, de architect, Shell Solar 
Energyy en Ecofys. Alle deelnemers werkten aspecten uit die vervolgens in de pro-
jectgroepp werden besproken. Ook heeft het energiebedrijf ervoor gezorgd dat de 
partijenn elkaar konden treffen in meerdere evaluatiebijeenkomsten. De eerste keer 
vondd de evaluatie plaats op basis van onderwerpen die door de diverse actoren 
warenn aangedragen. De communicatie en sociale monitoring werden gecoördi-
neerdd in de werkgroep communicatie waarin ook meerdere actoren waren ver-
tegenwoordigd.. Novem constateerde dan ook dat het makkelijk was om de doelen 
vann de verschillende partijen te verenigen, omdat het energiebedrijf een goed plan 
hadd waarbinnen dit project paste en omdat REMU goed was in communicatie. 

Direct ee effecte n 

LerenLeren door deelnemers 

LerenLeren door ervaring 
Dee deelnemers hebben veel geleerd van het project in Amersfoort. Desgevraagd 
gevenn de actoren aan dat ze hebben geleerd over stedenbouwkundige, bouwkun-
digee en organisatorische aspecten (zie tabel III.3 in bijlage III) . Elektrotechnische en 
financiëlefinanciële leerervaringen worden door een enkele actor genoemd. De meeste acto-
renn hebben zowel op technisch als op organisatorisch vlak leerervaringen opge-
daan.. De architect is een uitzondering. Hij heeft vooral technisch geleerd. 

Alleenn Novem had direct na de totstandkoming niet zoveel geleerd van het pro-
ject,, omdat de lessen voor Novem pas op langere termijn en in vergelijking met 
anderee projecten helder zouden worden. 

InteractiefInteractief leren 
Hett leren blijkt in hoge mate interactief te zijn geweest. Alle deelnemers zijn ervan 
overtuigdd geraakt dat zonnecelsystemen in de bestaande situatie op woningen toe-
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gepastt kunnen worden. De deelnemers blijken zeer dicht tot elkaar te zijn geko-
menn tijdens de totstandkoming. Vele lessen en conclusies die door de actoren zijn 
genoemdd kwamen overeen. Dit geldt met name voor de leerervaringen met de lek-
kageproblemenn tijdens en na de bouw. REMU, de architect en de woningstichting 
warenn het met elkaar eens dat folie niet meer toegepast moest worden onder 
PV-daken,, omdat veel kans bestaat op beschadigingen tijdens de bouw. De aanslui-
tingenn tussen de verschillende onderdelen van het dak zijn een kwetsbaar punt 
geblekenn dat volgens diverse actoren meer aandacht verdient. De klachtenafhan-
delingg moest volgens het energiebedrijf en de woningstichting meer gestroomlijnd 
worden.. Beide actoren meenden dat de woningstichting voortaan het centrale aan-
spreekpuntt voor de bewoners moest zijn en de andere actoren op hun verantwoor-
delijkhedenn moest aanspreken. Ook waren REMU, de architect, Novem en de uit-
voerderr zelf eensgezind over het nut van een vroege betrokkenheid van de 
aannemerr bij de besluitvorming. Volgens het hoofdkantoor van REMU was het 
goedd om een aannemer te betrekken bij de beoordeling van een daktest, omdat de 
aannemerr ook aansprakelijk is voor een deel van de dakconstructie en over rele-
vantee kennis en ervaring beschikt. Alleen de SCW meende dat het niet nodig is om 
uitvoerdersuitvoerders bij het beoordelingsproces te betrekken. De woningstichting pleitte er 
echterr wel voor om de rol van de aannemer serieuzer te nemen door te betalen voor 
dee extra uren die nodig zijn voor een goede inpassing van zonnepanelen in het 
bouwproces.. Andere leerervaringen die werden gedeeld door meerdere actoren 
betroffenn het belang van de zichtbaarheid van de zonnepanelen, het belang van een 
goedee verkaveling en het belang van ventilatie. 

Slechtss op één punt zijn tegengestelde conclusies getrokken. De architect meende 
datt de gekozen hellingshoek geschikt is voor andere projecten. De aannemer daar-
entegenn meende dat de woningen te vochtig worden door de flauwe hellingshoek. 

Err zijn ook individuele lessen getrokken uit de ervaringen; lessen die niet wor-
denn gedeeld met andere actoren. Eén van de belangrijke individuele leerervaringen 
iss dat de problemen rond de dakconstructie REMU een beeld hebben gegeven van 
dee wijze waarop zij de verantwoordelijkheden bij een volgend project willen ver-
delen.. Zo zou van tevoren afgesproken moeten worden dat het energiebedrijf de 
bouwkundigee eisen (zoals ventilatie) voor PV zal controleren, aangezien dit voor 
eenn woningstichting geen prioriteit heeft. Novem wilde vooral leren over de moge-
lijkhedenn voor prefab installatie van zonnepanelen en de wijze waarop men met 
bouwpartijenn om zou moeten gaan. De conclusie was dat prefab weliswaar van 
belangg is vanuit het oogpunt van kostenbesparing, maar dat het nog te vroeg was 
voorr werkelijke prefab installatie. De woningstichting heeft bij de voorbereiding 
vann het project meer inzicht gekregen in de wijze waarop de opdracht voor archi-
tectenn geformuleerd zou moeten worden. De samenwerking met het energiebe-
drijff  over de voorlichting beviel de SCW, die op dat gebied nooit eerder zo uitvoerig 
mett een andere instantie had samen gewerkt, zeer goed. Het was echter lastig dat de 
gemeentee pas in een laat stadium bij de voorlichting betrokken was. De aannemer 
wass minder angstig voor zonnecelsystemen, omdat hij technische problemen en 
oplossingenn en de financiële aspecten had leren kennen. Hij heeft bemerkt dat er 
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meerderee leveranciers van zonnecelsystemen zijn en hoopte dat hierdoor de prijs 
vann zonnepanelen zal dalen. De aannemer was ervan overtuigd dat betrokken par-
tijenn van tevoren alle 'ins and outs' moeten kennen en dat woningen aangepast 
moetenn worden voor toepassing van zonnecelsystemen. 

PositiefPositief en negatief leren 
Dee expliciet genoemde leerervaringen geven vooral aan in welke opzichten ver-
volgprojectenn essentieel anders moeten zijn volgens de actoren. De genoemde pro-
blemenn rond de lekkage zijn uiteindelijk weliswaar goed opgelost, maar de actoren 
hebbenn ze niet kunnen voorkomen. De actoren hebben dus vooral geleerd hoe het 
voortaann meteen goed aangepakt moet worden. De onbedoelde 'knip' in de bouw 
heeftt de twee uitvoerders (de aannemer en de leverancier van de zonnecelsystemen) 
onverwachtss de kans geboden om de realisatie van de zonnewoningen in de tweede 
fasee beter te laten verlopen. De aannemer heeft bijvoorbeeld geleerd dat de leveran-
cierr een loopbordes nodig heeft om de zonnepanelen te kunnen installeren. De 
tweedee fase verliep ook sneller, omdat de mensen op de bouw wisten hoe ze ermee 
omm moesten gaan (bijvoorbeeld dat tengellatten van 3 cm. nodig zijn en dat venti-
latiee in de ruimtes voor de omvormers vereist is). 

Dee stedenbouwkundige leerervaringen zijn negatief, omdat de verkaveling vast-
lagg en niet meer te veranderen was. Maar ook keuzes van de deelnemers zelf hebben 
tott enkele negatieve lessen geleid. Andere negatieve leerervaringen betreffen de lek-
kage,, de ventilatie en de tengellatten. 

Datt vele genoemde lessen negatief zijn betekent niet dat er geen positief leren 
heeftt plaatsgevonden. Positieve leerervaringen die de deelnemers zelf noemen 
betreffenn onder meer de rol van de werkgroep communicatie. De architect Van 
Straalenn meende dat het ontwerp van het project in Amersfoort geschikt is voor 
anderee zonnecelprojecten. In een vervolgproject past de architect daarom dezelfde 
hellingshoekk en ook een scheiding per woning toe. 'De belangrijkste praktijkerva-
ringg is dat we het materiaal beter kennen, kunnen anticiperen op uitgangspunten.' 
(intervieww A.Stam) 

Datt er ook veel positief is geleerd blijkt verder uit de onderwerpen van onder-
handelingen.. Voorbeelden zijn de overeenkomst met bewoners, de financiering en 
garantiess van Shell Solar Energy. Deze discussiepunten zijn niet genoemd als leer--
ervaring.. Uit de interviews kan echter worden opgemaakt dat de deelnemers wel 
tevredenn waren over de gekozen oplossingen. 

LerenLeren over betroffenen 
Overr de bewoners is op drie punten interactief geleerd. Het energiebedrijf en de 
woningstichtingg hebben geleerd dat het, zoals ze van tevoren hadden gesteld, 
inderdaadd belangrijk is om zorgvuldig te communiceren met de bewoners. Verder 
hebbenn ze geleerd dat de klachtenafhandeling van tevoren beter doordacht had 
moetenn zijn. Er moet één centraal aanspreekpunt zijn (de woningstichting) die ver-
volgenss de klachten doorstuurt naar de verantwoordelijke partijen. Ten slotte von-
denn noch het energiebedrijf, noch de aannemer de eigendomsverhoudingen ideaal. 
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Overr de eigendomsverhoudingen denkt het regiokantoor na realisatie heel anders 
dann bij aanvang van het project. Eerst meende REMU dat alle PV-systemen in eigen-
domm van het energiebedrijf moeten zijn om een goed beheer van de energievoorzie-
ningg niet in gevaar te brengen. Maar de conclusie na realisatie van het project was 
anders:: 'REMU kan nooit alle daken van alle gebruikers beheren en de verantwoor-
delijkheidd hebben voor bijvoorbeeld lekkages. Het is geen bouwkundig bedrijf. De 
bouwwereldd moet het beheren.' (interview H.Eijpe) Volgens het energiebedrijf 
moestenn bewoners voortaan in elk geval een deel van de zonnecelsystemen bezit-
ten.. De aannemer meende dat het stimulerender is voor de bewoners om de zonne-
celsystemenn zelf te bezitten. 

LerenLeren door betroffenen 

LerenLeren door kennisoverdracht 
Voorr de toekomstige bewoners was PV evenals de andere duurzaam bouwen maat-
regelenn nieuw. Van degenen die een huurcontracten hadden ondertekend zei ruim 
dee helft dat de milieuvoorzieningen belangrijk waren geweest bij het bepalen van 
eenn keuze voor een woning7 (Silvester 1998). Ze speelden echter een minder belang-
rijkee rol dan andere aspecten van de woning, zoals de omvang. Er bleek dan ook 
geenn verschil te zijn tussen de mensen die een zonnewoning hebben gehuurd en de 
mensenn die een woning zonder zonne-energie hebben gehuurd wat betreft de ver-
huisredenen,, hun energie- en milieugedrag of hun energie- en milieubesef. Qua 
opleiding,, inkomen en omvang van het huishouden waren er wel verschillen. Dit 
komtt doordat de woningen zonder zonne-energie een lagere huurprijs hadden dan 
dee woningen met zonne-energie. 

Dee zonnecelsystemen werden door minder toekomstige huurders belangrijk 
gevondenn (39%) dan de zonnecollectoren (70%). Volgens Silvester hing de waar-
deringg van de milieuvoorzieningen onder meer af van de milieuwinst, de financiële 
voordelenn en de zichtbaarheid van de voorzieningen. 

PositiefPositief leren 
Dee meeste bewoners hebben ervaren dat de woningen met zonne-energie niet 
mooierr zijn dan de woningen zonder zonne-energie (76%). Wel vonden de bewo-
nerss de eigen dakgeïntegreerde systemen mooier dan andere woningen in de wijk 
waaraann zonnepanelen zijn toegevoegd. (Silvester 1998) 

Off  de ervaringen met de zonnepanelen tot positief leren hebben geleid is op 
basiss van het onderzoek van Silvester niet op eenzelfde wijze na te gaan als voor de 
projectenn in Apeldoorn en in Amsterdam. Wel is gebleken dat het milieubesef van 
dee bewoners in vergelijking met het besef voor de verhuizing niet is toegenomen.8 

Ditt is echter vermoedelijk niet van significant belang voor de houding van bewo-
nerss ten aanzien van PV, zoals ook bij de projecten in Apeldoorn en Amsterdam is 
geblekenn (zie hoofdstuk 3). Het is in elk geval niet te verwachten dat de bewoners 
negatieff  hebben geleerd over zonnecelsystemen in de woningbouw. Driekwart van 
dee bewoners vond namelijk dat er meer woningen met zonnepanelen en zonnecol-
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lectorenn zouden moeten komen (Silvester 1998). En bijna niemand was erop tegen 

datt energiebedrijven zoveel mogelijk woningen met zonnecollectoren en zonne-

panelenn realiseren. Maar de algemene ervaringen met de milieuvoorzieningen op 

hunn woningen droegen ook niet bij aan de totale tevredenheid over de woning. 

SocialeSociale aanpassing 

IndividueleIndividuele structurele verandering 

Bijj  REMU heeft het eerste project met zonnecelsystemen in de woningbouw veel 
teweegg gebracht. Door het project is intern een sterk draagvlak gecreëerd. Van 
hoogg tot laag werd het gesteund en meerdere mensen hielden zich er dagelijks mee 
bezig.. REMU heeft beleid ontwikkeld om PV in de woningbouw te stimuleren. Er 
zijnn voorwaarden voor succesvolle projecten geformuleerd, zoals het belang om 
deell  te nemen aan het projectteamoverleg van de projectontwikkelaars, het belang 
vann een goede verkaveling, het uitvoeren van een kwaliteitscontrole tijdens de 
bouww en een zorgvuldige klachtenafhandeling. Ook is de noodzaak van een tijdige 
internee informatie-uitwisseling over PV-projecten erkend. De intensieve begelei-
dingg door REMU wilde het energiebedrijf vervangen door een meer toetsende rol. 
Eenn dergelijke rol leverde nog wel haken en ogen op. 

'Bijj  het project van Thomasson9 hadden wij al minder bemoeienis. Dat was even 
wennen,, want ze regelden veel zelf. We vroegen ons af: gaat het wel goed? We zijn 
vergetenn een maximum aantal vierkante meters vast te leggen. Wat Thomasson wil-
dee paste daardoor niet in de subsidieaanvraag. Een probleem is dat je voor subsidie 
vann Novem de omvang van het systeem van tevoren vast moet leggen, terwijl dat bij-
naa niet kan.' (interview H.Eijpe) 

Voorr Shell Solar Energy zijn de ongeveer gelijktijdige ervaringen met de projecten 
inn Amersfoort, in Amsterdam en in Apeldoorn aanleiding geweest om beter op de 
contracteringg te letten. In de contracten moet volgens Shell Solar Energy helder 
zijnn aangegeven wat wordt geleverd, hoe de verantwoordelijkheden bij de bouw 
zijnn geregeld en wie aansprakelijk is voor welk deel van het dak. De ervaringen 
droegenn er ook toe bij dat de interne kwaliteitsbewaking werd verbeterd. 

Ookk bij andere actoren heeft het PV-project in Amersfoort tot enkele aanpas-
singenn geleid. De aannemer die tot dan toe werd benaderd door energiebedrijven 
gingg zelf energiebedrijven benaderen met voorstellen voor PV. En Novem heeft ten 
aanzienn van het leerprogramma geconcludeerd dat in vervolgprojecten meer de 
toekomstigee situatie gesimuleerd moet worden. De opdrachtgever van de bouw 
moett dan tevens opdrachtgever van de zonnecelsystemen zijn. 

Bijj  de architect heeft het project voor zover bekend niet tot veranderingen 
geleid.. Of het bij de bewoners tot veranderingen heeft geleid is niet duidelijk. De 
helftt van de bewoners van de zonnewoningen zei zelf in elk geval wel dat de terug-
koppelingg van gegevens over energie- en watergebruik aanzet tot besparing. Deze 
huishoudenss bleken echter niet aantoonbaar minder energie te gebruiken (Silves-
terr 1998). Zelfs het gasverbruik van de woningen met zonnecollectoren was niet 
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aantoonbaarr lager dan het gasverbruik van de referentiewoningen. Dit kwam 
onderr meer door de gezinsomvang. Het gasverbruik per persoon blijkt in de zon-
newoningenn wel lager te zijn dan in de referentiewoningen. 

ToenemendToenemend gebruik 

CoöperatieCoöperatie nieuwe actoren 
Doorr het project in Amersfoort zijn vele actoren voor het eerst in aanraking geko-
menn met zonnecelsystemen. PV was nieuw voor alle bouwpartijen (zie tabel 6.2). 
Voorr de architect was het werken met zonnecelsystemen weliswaar nieuw, maar 
niett heel bijzonder: 

'Hett is gewoon een project. (...) De verhouding tussen opdrachtgever en architect is 
voorr alle projecten hetzelfde. Nieuw is het PV-gebeuren via REMU. Daardoor heb-
benn we Ecofys en Bureau DakAdvies ontmoet. Maar zo loopt het altijd met nieuwe 
technieken,, want daar moet je de achtergronden van weten. Dus ga je met de produ-
centt en verwerker om de tafel zitten.' (interview A.Stam) 

Figuurr  6.2. Primaire actoren 

oudeoude actoren nieuwe actoren 

PV-leverancierr energiebedrijf 

Novemm woningstichting 

architect t 

aannemer r 

bewoners s 

Ookk het energiebedrijf had nog geen ervaring met zonnecelsystemen in de 
woningbouw.. Het hoofdkantoor van het energiebedrijf had wel eerder ervaring 
opgedaann met een groot zonnecelsysteem geïntegreerd in een geluidsscherm. De 
leverancierr en Novem hadden inmiddels vrij veel ervaring opgebouwd in het toe-
passenn van zonnecelsystemen op wijkniveau. 

HerhaaldHerhaald gebruik 
Hett geplande vervolg op het PV-project in Amersfoort is het 1 MW-project in 
dezelfdee wijk in Amersfoort. In het jaar 2000 waren ongeveer 500 huur- en koop-
woningenn van acht opdrachtgevers met zonnecelsystemen uitgerust. Ongeveer de 
helftt van deze systemen is in eigendom van het energiebedrijf, de andere helft is in 
handenn van de huiseigenaren. De betrokken projectontwikkelaars en architecten 
warenn over PV geïnformeerd met een werkboek en een forum. Het energiebedrijf 
namm deel aan de vergaderingen van de projectteams die georganiseerd worden door 
Overeem,, het samenwerkingsverband van projectontwikkelaars. Eerder reali-
seerdee REMU nog andere PV-projecten. Bij één daarvan is dezelfde aannemer 
betrokken.. Bij een ander project zijn dezelfde aannemer en architect betrokken. 
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Daarnaastt is REMU betrokken geraakt bij projecten die op initiatief van andere par-
tijenn zijn ontstaan. 

Dee activiteiten van REMU boden dus een gelegenheid voor vervolgactiviteiten 
vann de partijen die bij het PV-project in Amersfoort betrokken waren. De architect 
maaktee in totaal drie verschillende ontwerpen voor PV-projecten. Hij was ook be-
trokkenn bij het ontwerp van de energiebalanswoningen. Ook de aannemer hield 
zichh bezig met andere projecten. Daarnaast was Thomasson Dura in gesprek ge-
raaktt met andere energiebedrijven. 

Volgenss het energiebedrijf heeft het PV-project in Amersfoort de belangstelling 
getrokkenn van diverse gemeenten in de regio. Omdat de gelden voor het Milieu 
Actiee Plan (MAP-gelden) beperkt waren, is REMU op geen van de initiatieven van 
gemeentenn ingegaan. 

Dee woningstichting raakte als enige actor niet betrokken bij vervolgprojecten. 
Dee woningstichting was wel bereid om mee te werken aan volgende zonne-ener-
gieprojectenn indien zou blijken dat het PV-project in Amersfoort tot energiebespa-
ringg zou leiden, de bewoners er enthousiast over zijn en er weinig overlast zou zijn. 
Dee voormalige afdeling projectontwikkeling van de woningstichting is inmiddels 
verzelfstandigdd in Latei. Latei was betrokken bij de bouwvan woningen in Nieuw-
landd die waren geselecteerd voor het i MW-project. Omdat REMU buiten het 
ii  MW-project geen subsidie verstrekte, wilde Latei geen woningen met zonnecel-
systemenn meer bouwen: 'Wij zijn helemaal afhankelijk van het nutsbedrijf. De 
elektriciteitt wordt meestal teruggeleverd, dus zij zullen ook de investering moeten 
doen.'' (interview A. de Jong) 

Conclusie s s 

Volgenss de gehanteerde indicatoren voor goede interne processen is het PV-project 
mett 50 huurwoningen in Amersfoort een schoolvoorbeeld van een goed proefpro-
ject.. In een vroeg stadium zijn de kernactoren warm gemaakt voor het project. Het 
tijdelijkee netwerk is opgebouwd op basis van bestaande bilaterale contacten. 
Daardoorr bestond tussen de deelnemers al het nodige vertrouwen. Participatie was 
voorr hen bijna een vanzelfsprekendheid gezien de goede aansluiting van het pro-
jectdoell  bij hun eigen doelen. In een relatief snel tempo zijn belangrijke onderwer-
penn behandeld in een projectteam waar alle belangrijke actoren aan deelnamen, op 
dee gemeente, de aannemer en de bewoners na. De communicatie met professionele 
partijenn en met de bewoners werd afgestemd in een interdisciplinaire werkgroep. 
Dee samenwerking tijdens de voorbereiding verliep goed. De deelnemers hadden 
eenn 'open oog en oor' voor elkaar. De wijze waarop het energiebedrijf optrad als 
projectleiderr heeft aan deze gunstige situatie bijgedragen. Daar komt nog bij dat 
hethet project in Amersfoort baat had bij eerdere PV-projecten, zoals de PV-projecten 
inn Amsterdam en Apeldoorn waarvoor de initiatieven twee jaar eerder waren geno-
men.. Ook de ervaring van het energiebedrijf met de realisatie van een geluids-
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schermm met zonnepanelen en de in beginsel ongewenste 'knip in de bouw' waren 
zeerr nuttig. 

Dee effecten van het pilotproject zijn er dan ook naar. Vele nieuwe actoren heb-
benn kennis gemaakt met zonnecelsystemen in de woningbouw. Zij hebben veel en 
voorall  ook interactief geleerd. Dat wil zeggen dat vele leerervaringen door de deel-
nemerss werden gedeeld en dat alle actoren van mening waren dat woningbouw-
projectenn met zonnecelsystemen mogelijk zijn. De deelnemers zijn veelvuldig 
betrokkenn geraakt bij vervolgprojecten. Een ander belangrijk effect is dat het pro-
jectt niet alleen bij de nieuwkomers, Shell Solar Energy en Novem tot interne aan-
passingenn heeft geleid, maar ook bij het energiebedrijf. 

Alleenn ten aanzien van de bewoners heeft het project niet tot de gewenste effec-
tenn geleid. De bewoners hebben de zonnepanelen weliswaar geaccepteerd, maar 
hechtenn er ook weinig belang aan. Ook zijn ze niet aantoonbaar minder elektrici-
teitt gaan gebruiken. Dit kan niet hebben gelegen aan de kennisuitwisseling die uit-
gebreidd was. De oorzaak kan wellicht worden gezocht in de geringe betrokkenheid 
vann de bewoners bij de zonnecelsystemen: ze waren als huurders niet bij de realisa-
tiee betrokken en hadden de zonnecelsystemen niet in eigendom. 

Uiteraardd is het project in Amersfoort niet vlekkeloos tot stand gekomen. Eén 
deelnemerr (de uitvoerder van de aannemer) was niet tevreden dat hij niet eerder 
konn participeren in de besluitvorming. En bij de uitvoering van de bouw ontston-
denn problemen die niet waren voorzien of waarvoor de kwaliteitscontrole ontoerei-
kendd was. Beide zaken zijn echter naar tevredenheid opgelost en lijken geen nade-
ligee invloed op de effecten van het project te hebben gehad. 

Hoewell  in dit hoofdstuk vooral de effecten op de betrokken actoren zijn nage-
gaan,, is ook een en ander bekend over de uitstraling van het pilotproject naar 
externee actoren. De deelnemers hebben moeite gedaan om het project uit te dragen 
middelss communicatie met professionele partijen en de bewoners. Wat betreft de 
professionelee partijen lijk t de opzet geslaagd. Er zijn zelfs meer gemeenten die 
belangstellingg hebben voor zonnecelsystemen dan het energiebedrijf kan onder-
steunen.. De omwonenden hebben blijkens onderzoek geen actieve interesse voor 
PVV (Silvester 1998). Het project is er dus niet in geslaagd om te zorgen dat omwo-
nendenn via de bewoners van de PV-woningen een voorstander worden van zonne-
celsystemenn op hun eigen woning. 





HoofdstukHoofdstuk 7 

Woninge nn met AC-module s 

Hett project dat in dit hoofdstuk centraal staat is anders dan de projecten in de 
vorigee hoofdstukken. Het gaat wel over een project in de nieuwbouw, maar om een 
anderr soort zonnecelsysteem. In plaats van grote dakgeïntegreerde systemen zijn 
AC-moduless toegepast. Dit is een klein zonnecelsysteem van één zonnepaneel met 
eenn eigen omvormer. Deze techniek werd in dit project voor het eerst grootschalig 
inn de woningbouw toegepast. 

Ditt is een korter hoofdstuk dan de vorige. Over de bewoners is bijna niets 
bekend;; hun mening is nooit onderzocht. Om die reden worden de onderwerpen 
kennisuitwisselingg en leren door de bewoners in dit hoofdstuk niet beschreven. De 
internee processen en directe effecten op de deelnemers kunnen wel beschreven 
worden,, ook al is hiervoor minder materiaal beschikbaar dan voor de vorige hoofd-
stukken.. De interviews waren korter, omdat de meeste deelnemers het zonnecel-
systeemm niet als een belangrijk aspect van het nieuwbouwproject hebben ervaren. 

Hett AC-project is om meerdere redenen een boeiend project om te beschrijven 
enn te vergelijken met de eerder besproken projecten. In de eerste plaats betreft het 
eenn 'autonoom' project dat niet door subsidie werd ondersteund, omdat het geko-
zenn systeem (de AC-module) niet in het meerjarenprogramma van Novem paste. 
Hett is daarom interessant om na te gaan of de directe effecten van dit project 
beduidendd anders zijn. In de tweede plaats was niet een energiebedrijf, maar de 
projectontwikkelaarr zelfde opdrachtgever van de zonnecelsystemen. Het project 
kendee de 'normale bouwverhoudingen' die de deelnemers in de eerder beschreven 
projectenn misten. De interne processen verliepen daardoor beduidend anders. 

Kenmerke nn projec t 

TechnischeTechnische kenmerken 

Hett AC-project bevindt zich in de Hoge Hoven, één van de vier kwartieren van de 
milieuwijj  k Nieuwland in Amersfoort. Het project bestaat uit 217 koopwoningen 
voorzienn van een zonnecollector en een AC-module. De woningen zijn in 1996 
opgeleverd. . 

Elkee woning heeft één zonnecollector en één zonnepaneel (AC-module) van een 
vierkantee meter (zie tabel 7.1). Het zonnepaneel bevindt zich onder aan de zonne-
collectorr en is met beugels aan het dak en aan de zonnecollector bevestigd. De 
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elektrischee aansluiting loopt onder de zonnecollector door het dak om de water-
dichtheidd te garanderen. De omvormers van de AC-modules zijn binnenshuis 
aangebracht. . 

Tijdenss en vlak na de installatie zijn opbrengstmetingen gedaan. 

Tabell  7 .1. Technische gegevens zonnecelsysteem en zonnecollector 

totalee vermogen 21,7 kWp 

vermogenn zonnepaneel per woning 100 Wp 

typee zonnepaneel Shell Solar Energy 

typee omvormer Sunmaster 130S 
2 2 

typee zonnecollector standaard 120, 2,83 m 

oriëntatiee woningen zuid, west en oost 

hellingshoekk gedeeltelijk vrijwel plat 

TijdelijkTijdelijk  netwerk 

Dee woningen zijn ontwikkeld en gerealiseerd door Mabon/VSOM, een samenwer-
kingsverbandd van Mabon' en Volker Stevin Ontwikkelingsmaatschappij1 (VSOM). 
Dee voorbereiding was in handen van Mabon en de bouw was in handen van VSOM 
mett Intervam Midden als aannemer. De woningen zijn ontworpen door twee 
architecten.. Bouwontwerpgroep Kokon heeft het ontwerp voor 93 woningen ver-
zorgdd en Henk Klunder Architecten de overige 124. 

Dee AC-modules zijn geleverd door Ecotec Systems en geproduceerd door Shell 
Solarr Energy. De zonnecollectoren zijn geleverd door REMU en geproduceerd door 
Luigjess Zonne-Energie.' Beide zonne-energie installaties zijn geplaatst door de 
installateurr van de aannemer. REMU heeft de beveiliging goedgekeurd en is 
akkoordd gegaan met een teruglopende meter. De gemeente was niet direct bij het 
overlegg over de zonnecelsystemen betrokken, maar had er grote invloed op door 
milieunormenn te stellen aan Nieuwland en door de bouwaanvraag goed te keuren. 
Dee gemeente was wel direct betrokken bij het overleg over de stichtingskosten in 
verbandd met de financiering van de zonnecollectoren. 

Dee deelnemers waren Mabon, VSOM en de twee architecten (zie figuur 7.1). 
Belanghebbendee actoren (betroffenen) die te maken hadden met de gevolgen van 
hett project waren de bewoners. De overige actoren behoren strikt genomen niet tot 
dee primaire actoren, zoals gedefinieerd in hoofdstuk 3. Om een vergelijking met de 
anderee PV-projecten mogelijk te maken zijn de PV-leverancier en het energiebe-
drijfweii  geïnterviewd over de effecten en de processen van het AC-project. Ook de 
leverancierr van de zonnecollectoren is geïnterviewd. De aannemer is niet geïnter-
viewd,, omdat VSOM zelf vrij dicht op de uitvoering zat. 
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Figuu rr  7 .1 . Primaire actoren en belangrijkste secundaire actoren 

FinanciëleFinanciële aspecten 

Dee AC-modules kostten ongeveer 1700 gulden exclusief BTW (€ 771). Deze kosten 
zijnn afgegaan van de winst van de projectontwikkelaars die gebonden waren aan 
eenn maximum prijs voor de woningen. De zonnepanelen zijn namelijk zonder sub-
sidiee van Novem of het energiebedrijf toegepast. 

Dee AC-modules zijn in bezit van de huiseigenaren. De door de AC-modules 
opgewektee stroom wordt direct voor het huishoudelijke elektriciteitsverbruik in-
gezet.. Omdat elke woning maar één zonnepaneel heeft met een opbrengst van circa 
800 kWh op jaarbasis, wordt er vrijwel geen elektriciteit aan het net teruggeleverd. 
Dee AC-modules zijn achter de meter aangesloten, zodat de elektriciteitsmeter 
teruglooptt als er toch een overschot aan elektriciteit zou zijn. De teruggeleverde 
elektriciteitt wordt dan verrekend op basis van het geldende dagtarief. 

Voorr de zonnecollectoren heeft energiebedrijf REMU subsidie verleend in het 
kaderr van het Milieu Actie Plan (MAP). Deze subsidie bedroeg 1000 gulden. Stan-
daardd verleende REMU 600 gulden subsidie voor zonnecollectoren. Als extra sti-
mulanss voor milieumaatregelen in Nieuwland kwam daar 400 gulden bij. De huis-
eigenarenn hadden de mogelijkheid om de zonnecollector en HR-ketel te kopen voor 
ongeveerr 6000 gulden exclusief BTW of te huren voor 72 gulden per maand. 
Negentigg procent van de bewoners heeft ervoor gekozen om te huren via GasRent. 
Dee overige huiseigenaren hebben de zonnecollector en HR-ketel gekocht. 

Ecotecc Systems heeft tien jaar garantie gegeven op het paneel, één jaar garantie 
opp mechanische gebreken en twee jaar garantie op de omvormer. Het zonnepaneel 
valtt verder onder de gebruikelijke opstalverzekering. 
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Totstandkomin g g 

Initiatief Initiatief 

Zoalss in het vorige hoofdstuk over het project in Amersfoort is beschreven werd 
Nieuwlandd ontwikkeld als een milieuvriendelijke wijk. Hierbij was aandacht voor 
driee thema's: water, materialen en energie. Naar aanleiding van de eerste contacten 
haddenn de gemeente, de milieusupervisor (BOOM), projectontwikkelaars en REMU 
gezamenlijkk een boekje gemaakt over de milieuaspecten van Nieuwland. Daar-
naastt had BOOM een zogenoemde 'bolletjeslijst' opgesteld waarin alle mogelijke 
bouwmaterialenn waren genoemd. De lijst werd door de projectontwikkelaars in-
gevuldd en vervolgens door BOOM getoetst aan de door de gemeente gestelde milieu-
norm.. Deze norm is vastgesteld op een gecorrigeerd normaalverbruik.4 

Inn het kwartier de Hoge Hoven in Nieuwland verdeelde de gemeente Amers-
foortt een woonbuurt van 217 woningen over twee projectontwikkelaars. Daarop 
beslotenn de betrokken projectontwikkelaars, Mabon en Volker Stevin Ontwikke-
lingsmaatschappijj  om een samenwerkingsverband op te richten: Mabon/VSOM. 
Omm te voldoen aan de milieudoelstellingen die de gemeente had gesteld waren ze 
vann plan om speciale maatregelen te treffen, zoals waterbesparende voorzieningen 
(douchekopp en dergelijke) en milieuvriendelijker materiaalgebruik. 

Hett energiebedrijf wilde in Nieuwland alle woningen met HR-ketels uitrusten 
enn in totaal 1000 woningen met zonnecollectoren. Hierover werd Mabon/VSOM 
inn april 1994 benaderd. Het samenwerkingsverband had er wel oren naar, omdat 
hethet op het gebied van energie meer wilde doen dan extra isolatie aanbrengen: 'Na-
deell  van deze maatregelen is dat je dat niet aan de woning afziet. Toen is het idee 
gekomenn om wat met PV of zonnecollectoren te doen.' (interview H. van Mi l 1997) 
Dee projectontwikkelaar wilde bovendien iets nieuws doen om zich te profileren. 
Zonnecollectorenn waren daarvoor geschikt. En zonnepanelen, waarover Mabon 
hadd gehoord in gesprekken met De Kleine Aarde en een ervaren architect, leenden 
zichh daar volgens de projectontwikkelaar ook uitstekend voor. 

Hett eerste plan voor het toepassen van zonnepanelen was om een buitenlamp op 
PVV te laten werken. Uit een eerste inventarisatie van richtprijzen van leveranciers 
bleekk dat te duur en technisch niet haalbaar te zijn. Bovendien was dit zonnecelsys-
teemm door de accu niet echt milieuvriendelijk meende Mabon. Tijdens een ont-
moetingg met Ecotec Systems stelde dit bedrijf voor om de mogelijkheden voor toe-
passingg van PV vrijblijvend verder te onderzoeken. Ecotec wilde namelijk graag 
projectenn met zonnepanelen gaan ontwikkelen, maar dat was tot dan toe financieel 
off  technisch onhaalbaar gebleken. Toen Ecotec Systems bij enkele producenten 
offertess aanvroeg, stelde Shell Solar Energy voor om AC-modules toe te passen in 
plaatss van buitenlampen.5 Mabon voelde hier wel voor, omdat voor de buitenlam-
penn accu's nodig zijn en de lampen het slecht bleken te doen. AC-modules zouden 
eenvoudigg aangebracht kunnen worden en niet geïntegreerd hoeven worden. 
Bovendienn zouden de kosten beperkt blijven indien slechts één paneel per woning 
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werdd toegepast. 'Eén vierkante meter stelt natuurlijk niks voor, maar het is wel de 
vlagg op je huis.' (interview H. van Mi l 1997) 

Mabonn voerde een oriënterend gesprek met Novem over subsidiemogelijkhe-
den.. Maar Novem had geen interesse in het project, omdat het meerjarenpro-
grammaa zich concentreerde op grote dakgeïntegreerde systemen. Ook een aan-
vraagg voor een reguliere subsidie in het kader van de BSET-regeüng werd afgewezen 
(toelichtingg R. Houtsma). Toch besloot Mabon door te gaan met het plan, met als 
voordeell  dat de realisatie in eigen hand kon worden gehouden. Omdat Mabon/ 
VSOMM gebonden was aan een maximum voor de stichtingskosten, leek er in eerste 
instantiee echter geen financiële ruimte te zijn voor speciale energievoorzieningen. 
Naa overleg stond de gemeente toe om de kosten van de HR-ketel en de zonnecollec-
torr uit de stichtingskosten te halen. De huiseigenaren kregen de keuze om de 
HR-ketell  en zonnecollector te huren ofte kopen, maar niet de mogelijkheid om er 
helemaall  vanaf te zien. Volgens REMU en VSOM had het verhuren van de zonnecol-
lectorr en HR-ketel als voordeel dat de bewoners geen omkijken hebben naar het 
onderhoudd van deze installaties. Ook kon het energiebedrijf volgens Mabon dan 
gebruikk maken van allerlei fiscale maatregelen zodat de apparatuur bijvoorbeeld 
snellerr afgeschreven kan worden. 

Eenn nadeel voor de bewoners waren de bijkomende kosten van de huur of koop 
vann zonnecollector en HR-ketel. Daar stond tegenover dat zij lagere woonlasten zou-
denn hebben door de besparing op hun gasverbruik. Dit was voor de gemeente reden 
ermeee akkoord te gaan om de zonnecollector en de HR-ketel uit de stichtingskosten 
tee halen. Door deze financiële constructie kon de AC-module worden toegepast zon-
derr dat de prijs van de woningen boven de stichtingskosten uitkwam. 

Dee technische voorbereiding van de toepassing van AC-modules liet Mabon over 
aann Ecotec Systems. Dit bedrijf overlegde onder meer met Luigjes Zonne-Energie 
overr de plaatsing van de panelen onder aan de zonnecollector. Het uitgangspunt 
daarbijj  was dat de bevestiging van de zonnepanelen zo goedkoop mogelijk bleef. 
Verderr hield Ecotec zich bezig met de omvormer. Het plan van het bedrijf was om 
dee omvormer binnenshuis te plaatsen. Volgens Ecotec was Shell Solar Energy het 
hierr niet mee eens. De producent zag het als een aantasting van het concept van de 
AC-module;; een module die wisselstroom levert middels een geïntegreerde om-
vormer. . 

Ecotecc koos voor de omvormer van Mastervolt, omdat deze naar verwachting 
minderr problemen zou geven dan de omvormer van NKF. 

Mabonn wilde dat de AC-modules eigendom van de huiseigenaren werden, zodat 
dee opgewekte stroom direct ten goede zou komen aan het huishoudelijk elektrici-
teitsverbruik.. Vanwege het geringe oppervlak van het zonnepaneel zou de opge-
wektee elektriciteit vrijwel niet aan het net teruggeleverd worden. Het energiebe-
drijfgingg er mee akkoord dat de elektriciteitsmeter in voorkomende gevallen terug 
zouu draaien. De terugleververgoeding zou daardoor het gebruikelijke dagtarief 
bedragen. . 
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Ontwerp Ontwerp 

Voorr het ontwerp van de woningen waren twee architecten aangesteld, Bouwont-
werpgroepp Kokon en Henk Klunder Architecten. Zij stelden de oorspronkelijke 
ontwerpenn bij, omdat ze niet voldeden aan de gestelde milieueisen qua materiaal-
gebruik. . 

Pass toen de ontwerpen van de woningen vrijwel klaar waren, was zeker dat er zon-
necollectorenn en AC-modules toegepast zouden worden. De architecten konden bij 
hethet ontwerp van de woningen niet meer specifiek rekening houden met de zonne-
energiee systemen. Daarom was de hellingshoek van een deel van de woningen niet 
optimaal.. De plaatsing van de AC-modules was volgens beide architecten geen pro-
bleem:: zeker niet bij de woningen met platte daken. Ze hoefden alleen maar reke-
ningg te houden met de dakramen. De plaatsing van de boiler in de woning was vol-
genss één van de architecten wel lastig. In overleg met Mabon/VSOM en Ecofys als 
adviseurr zijn besluiten genomen over de integratie van de zonnecollector en plaat-
singg van de boiler. 

Hett energiebedrijf REMU stelde enkele eisen aan de AC-modules met betrekking 
tott de veiligheid. Ook verleende REMU toestemming voor bevestiging van de 
AC-moduless onder aan de zonnecollectoren. 

Bouw Bouw 

Dee bouw van de woningen startte op 8 mei 1995, ongeveer een jaar na de eerste con-
tactenn over de AC-modules in het nieuwbouwproject. Tijdens de bouw deden zich 
niett veel problemen voor die met de zonnecollectoren of AC-modules te maken hadden. 

Tijdenss de realisatiefase vergaderden Mabon/VSOM, de aannemer, Ecotec Sys-
temss en REMU over de taakverdeling en de planning voor de aansluitingen tussen 
dee zonnecollector, de AC-module en het dak. De waterdichtheid en de aanslui-
tingenn werden ook met de leverancier van de daken besproken. 

Dee partijen besloten om de installatie van zowel de zonnecollector als de 
AC-modulee over te laten aan de installateur van de basisinstallatie. VSOM wilde 
namelijkk niet met meerdere installateurs werken. Dit betekende dat Luigjes de 
zonnecollectorenn aan REMU leverde met informatie over de aansluiting en installa-
tiee ervan en dat REMU de installatie daarvan overdroeg aan Mabon/VSOM. Voor de 
AC-moduless was de constructie hetzelfde. Shell Solar Energy leverde de AC-modu-
less en Ecotec Systems droeg de installatie over aan de installateur van de basisinstal-
latie.. De levering van de zonnepanelen leverde geringe problemen op doordat ze 
niett op voorraad waren. 

Mabonn coördineerde de voorlichting aan de kopers over de AC-modules en zon-
necollectoren.. Hiervoor verschafte REMU informatie over de HR-ketel en zonne-
collectorr aan Mabon. Ecotec Systems stelde een informatiebrief op voor de toe-
komstigee bewoners waarin de werking van het zonnepaneel werd beschreven. Op 
basiss van deze informatie kon Mabon in het verkoopmateriaal aandacht besteden 
aann de milieuvriendelijkheid van de woningen met de zonne-energie. 
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Gebruik Gebruik 

Dee woningen werden in april 1996 opgeleverd. Ecotec Systems zag toe op de aan-
sluitingg en installatie van de AC-modules. Tijdens en vlak na de installatie verricht-
tenn zij opbrengstmetingen. Daarna zijn de AC-modules niet meer gecontroleerd. 
'All  dat gemeet is ook nergens voor nodig.' (interview J.Brouwer 1997) REMU en 
Luigjess controleerden de installatie van de zonnecollectoren achteraf. 

Naa de oplevering waren er geen problemen met de AC-modules. Wel was een 
aantall  zonnecollectoren verkeerd aangesloten, waardoor zij in de winter van 
1996-19977 bevroren. Die problemen zijn verholpen. 

Intern ee processe n 

Netwerkvorming Netwerkvorming 

HeterogeenHeterogeen netwerk 
Bijj  het AC-project waren alle partijen betrokken die bij 'gewone' nieuwbouwpro-
jectenn betrokken zijn. De onderlinge verhoudingen waren georganiseerd zoals in 
bouwprojectenn gebruikelijk is. Er was één opdrachtgever, het samenwerkingsver-
bandd Mabon/VSOM. Ecotec Systems en REMU hebben offertes aangeboden voor 
respectievelijkk de levering en installatie van de AC-modules en de zonnecollecto-
ren.. Ecotec heeft bij meerdere leveranciers van zonnepanelen offertes aangevraagd. 
Dee bewoners raakten pas vanaf de verkoop betrokken bij het PV-project. 

Voorr de projectontwikkelaars waren de milieudoelen van de wijk Nieuwland 
richtinggevendd bij de planvorming. Mabon wilde iets speciaals doen, dat boven-
dienn zichtbaar was, om te laten zien hoe innovatief het bedrijf was. VSOM ging het 
meerr om de invulling van de milieudoelen van de wijk. Ook vond VSOM het leuk 
omm iets extra's te doen voor de bewoners. Voor Ecotec was het imago van het 
bedrijff  de belangrijkste drijfveer om zich in te zetten voor PV. Tot dan toe was het 
Ecotecc nog niet gelukt om een PV-project te realiseren, terwijl het bedrijf wel graag 
dezee markt op wilde gaan. De architecten hadden geen bezwaar tegen de toevoe-
gingg van de AC-modules aan de woningen, maar hadden ook geen eigen doelen bij 
ditt project. Hun verbondenheid met het project was zeer gering, omdat de toepas-
singg van de actieve zonne-energiesystemen pas in een laat stadium van het bouw-
trajectt aan de orde kwam. 

Dee potentiële subsidiegevers, Novem en REMU hadden geen belangstelling voor 
ditt project, waardoor zij ook geen inhoudelijke bemoeienis hadden met het pro-
ject.. Het sloot niet aan bij de wijze waarop volgens hen zonnecelsystemen in de 
woningbouww toegepast moesten worden. Het netwerk was wel iets uitgebreider 
dann gewoonlijk door de betrokkenheid van Ecotec Systems en de rol van het ener-
giebedrijff  als leverancier van de zonnecollectoren. VSOM vond dat de bouw organi-
satorischh complexer was door de betrokkenheid van deze extra partijen. Het enige 
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uitzonderlijkee wat betreft de verhoudingen in het AC-project was dat REMU voor-
waardenn stelde voor de aansluiting van de AC-modules aan het elektriciteitsnet. 

Ditt project had voornamelijk te maken met het bestaande regime dat georgani-
seerdd is rond de woningbouw. Hoewel het energiebedrijf een geringe rol speelde in 
dee onderhandelingen, was ook het regime rond de energievoorziening van belang. 
Hett energiebedrijf bepaalde namelijk de aansluitvoorwaarden. Ook de betrokken-
heidd van nieuwkomers was gering, want beperkt tot de leverancier die zelf geen 
contactt had met de architecten. Er kan dus nauwelijks gesproken worden van een 
confrontatiee tussen actoren uit bestaande regimes en nieuwkomers. 

Vertegenwoordiging Vertegenwoordiging 
Dee rol van enkele partijen is gedurende het proces veranderd. Zo is Mabon vooral 
bijj  het voortraject intensief betrokken geweest en VSOM bij de bouw. De over-
drachtt van voorbereiding naar uitvoering heeft voor zover bekend is, geen proble-
menn opgeleverd. 

Onderhandelen Onderhandelen 

OvereenstemmingOvereenstemming over doel 
Hett doel van het AC-project was om tegen geringe kosten zichtbare innovatieve 
milieumaatregelenn te nemen in de nieuwbouwproject van 217 woningen naast 
diversee andere milieumaatregelen. Geen van de betrokken partijen, behalve Eco-
tec,, richtten zich alleen op de AC-modules. Mabon, VSOM en Ecotec hadden hier 
overeenstemmingg over. Na een inventarisatie van de mogelijkheden is dit doel 
eensgezindd nader uitgewerkt als het toepassen van AC-modules op de woningen. 
Dee architecten en het energiebedrijf verhinderden het project niet, maar hadden 
ookk geen eigen PV-doelen. 

ZelforganiserendZelforganiserend proces 
Dee deelnemers overlegden op de gebruikelijke wijze. Tijdens de voorbereiding 
besprakenn de projectontwikkelaars en de architecten het ontwerp van de woningen 
inn het projectteam. De AC-modules en zonnecollectoren waren hier vrijwel geen 
onderwerpp van gesprek, omdat ze pas in de bestekfase aan de orde kwamen. De 
AC-moduless werden besproken in de bilaterale contacten tussen Ecotec enerzijds 
enn Mabon, Luigjes en REMU anderzijds. Het was volgens Mabon niet nodig om 
mett alle partijen om de tafel te zitten voor het realiseren van de toepassing van 
AC-modules.. Het opstellen van een speciaal PV-projectteam was overbodig in zijn 
ogen:: 'Projectgroepen vertragen de boel alleen maar.' (interview H. van Mil 1997) 

Tijdenss de bouw verliep het contact via de normale bouwvergaderingen. Tij -
denss deze vergaderingen is wel gesproken over de zonnecollectoren en AC-modu-
les,, vooral over wie wat wanneer zou leveren en installeren. De werkzaamheden 
vann de verschillende partijen moesten goed op elkaar afgestemd worden. De 
onderlingee afstemming kostte volgens VSOM veel tijd, omdat er meer partijen bij 
betrokkenn waren dan bij een normaal bouwproject en omdat de bouwpartijen de 
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consequentiess van toepassing van zonnecollectoren en AC-modules nog niet ken-
den.. Voor zover bekend zijn er geen speciale procesnormen ontwikkeld voor de 
realisatiee van de zonnecelsystemen. Er kan dus niet van een zelforganiserend proces 
wordenn gesproken. 

OpenOpen proces 
Inn het AC-project was tot de bouwfase geen sprake van directe multilaterale onder-
handelingen.. Pas toen er problemen optraden in de bouwfase is de leverancier van 
dee AC-modules bij de onderhandelingen betrokken geraakt. Er kan dus ook niet 
gesprokenn worden van een open proces. 

Volgenss Ecotec had de communicatie beter gekund: 'Het was het eerste project 
opp deze manier. Dat was voor alle partijen erg wennen. De onderlinge communi-
catiee had beter gekund, maar alles is goed gekomen. Ik heb daarom geen klachten.' 
(intervieww J. Brouwer 1997) 

CreatiefCreatief proces 
Dee onderwerpen van gesprek waren onder meer het soort zonnecelsysteem, de sub-
sidie,, de financiering van de AC-modules, de plaats van de omvormer, de plaats van 
dee module op het dak, de beveiliging, de teruglopende meter, de waterdichtheid 
vann de doorvoer. Deze onderwerpen waren snel afgehandeld. Dit is goed te verkla-
renn uit het heersende adagium dat alles zo simpel mogelijk moest blijven, waardoor 
eenn vrij simpel zonnecelsysteem werd toegepast. De discussie over het soort sys-
teemm en de aansluiting tussen de AC-moduIe, de zonnecollector en het dak was uit-
gebreider.. Ook de taakverdeling bij de bouw was volgens VSOM regelmatig onder-
werpp van gesprek. Geen enkele van de genoemde gespreksonderwerpen lijk t met 
creativiteitt te zijn benaderd. 

InformatieInformatie uit de omgeving 
Mabonn was geïnteresseerd geraakt in fotovoltaïsche zonne-energie door een PV-
projectt van De Kleine Aarde, een milieu- en natuureducatiecentrum in Boxtel. 
Eenn eerste poging van Mabon zelf om voldoende informatie te krijgen van PV-leve-
rancierss mislukte. Daarop is dit overgedragen aan Ecotec Systems, die ook nog 
geenn ervaring met PV had. Ecotec Systems heeft vooral door meerdere offertes aan 
tee vragen informatie over zonnecelsystemen gekregen. 

ExterneExterne communicatie 
Hett AC-project is door Mabon gepresenteerd op een uitvoerdersbijeenkomst van 
Novem.. Op deze jaarlijkse bijeenkomsten nodigde Novem sprekers uit om een 
presentatiee te geven voor alle actoren die interesse hadden voor PV-projecten (zie 
hoofdstukk 9). Het energiebedrijf heeft het project (in negatieve zin) besproken op 
eenn bijeenkomst van de werkgroep Dakintegratie. Er is voor zover bekend verder 
geenn speciale aandacht voor het project geweest in de media. 
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Sturing Sturing 

Mabon/VSOMM was als opdrachtgever de onbetwiste projectleider. De besluitvor-
mingg rond de zonnecollectoren en AC-modules heeft in de voorbereiding voor-
namelijkk bij Mabon gelegen en in de uitvoering bij VSOM. Mabon/VSOM heeft 
weinigg aan netwerksturing gedaan. Mabon vond het niet nodig om voor de zonne-
collectorenn en AC-modules een apart projectteam in te stellen. De uitwerking van 
dee plannen met AC-modules werd aan Ecotec overgelaten die daarover bilateraal 
contactenn onderhield met Shell Solar Energy, Luigjes en REMU. Bij de bouw zijn 
dee zonne-energiesystemen meegenomen in de gebruikelijke bouwvergaderingen. 
Hett project is na afloop niet geëvalueerd met alle betrokken partijen. 

Directee effecten 

LerenLeren door deelnemers 

LerenLeren door ervaring 

Hett AC-project heeft de actoren een beperkt aantal technische en sociale leererva-
ringenn opgeleverd (zie tabel III.4 in bijlage III) . De onderwerpen waar het meest 
overr geleerd is zijn de bouwkundige mogelijkheden in het algemeen, de gekozen 
dakconstructie,, het uiterlijk van het dak en de verhoudingen tussen de deelnemers 
inn de bouwfase. 

InteractiefInteractief leren 

All ee deelnemers, ook de architecten, waren ervan overtuigd geraakt dat AC-modu-
less toegepast kunnen worden in de woningbouw. Di t gold ook voor de leverancier 
enn het energiebedrijf. Ecotec Systems vond bovendien, net als Mabon en de archi-
tecten,, dat toepassing van zonnecelsystemen eenvoudig is. 'Iedereen doet zo moei-
lij kk over PV en het is eigenlijk ontzettend simpel: je weet wat zo'n ding oplevert, je 
plaatstt het als een ruit met een frame en klaar.' (interview J.Brouwer 1997) Mabon 
vondd PV een simpele, betrouwbare techniek. 'Als iemand mij tien jaar garantie 
geeftt weet je zeker dat het dertig jaar meegaat.' (interview H. van Mi l 1997) 

Eenn negatieve interactieve leerervaring die door drie actoren werd gedeeld is dat 
dee AC-modules op het dak niet mooi zijn. Zo zei VSOM: 

'Hett is niet echt fraai, maar we moeten ermee leren leven. Een zonnecollector 

alleenn gaat nog wel, want dat lijk t op een dakraam. Als het zonnepaneel echt als 

dakbedekkingg wordt gebruikt en het hele dak ermee vol ligt, kan het ook nog wel. 

Maarr een aantal panelen en voor de rest een gewoon dak is niet mooi.' (interview 

W.. van Steijn) 

Anderee leerervaringen waren actorgebonden. Ecotec Systems bijvoorbeeld was 

nogg niet eerder bij een project betrokken geweest waarbij zonnecelsystemen op 

woningenn werden toegepast en kwam daardoor voor de eerste keer in contact met 



WoningenWoningen met AC-modules 165 5 

dee 'bouwwereld'. Daar heeft Ecotec Systems veel van geleerd. 'Aannemers zijn een 
apartt slag mensen die een aparte manier van aanpak vereisen om gedaan te krijgen 
watt je wilt.' (interview J.Brouwer 1997) Ecotec Systems was verder tevreden over 
hett besluit om de omvormers in de woning te plaatsen in plaats van op het dak ach-
terr het zonnepaneel. Volgens Ecotec Systems was het handiger om de omvormer 
binnenn te plaatsen, omdat ze dan toegankelijk zijn voor eventuele controle of ver-
vangingg en omdat ze geen last hebben van de soms hoge temperatuur achter het 
zonnepaneel.. Plaatsing binnen bleek bovendien eenvoudig te zijn door een gaatje 
doorr het dak te boren voor de elektrische aansluiting. 

Mabonn heeft geleerd dat het door middel van een simpel 'trucje' (het uit de 
stichtingskostenn halen van HR-ketel en zonnecollector) mogelijk is om extra finan-
ciëlee ruimte te creëren zodat toepassing van zonne-energie mogelijk wordt. Een 
belangrijkee ervaring van VSOM was dat zonne-energie weliswaar goed toegepast kan 
worden,, maar dat het moeilijk in te passen is in het bouwproces. 

Eénn van de architecten (Bouwontwerpgroep Kokon) heeft ondervonden dat de 
oriëntatiee en hellingshoek door de stedenbouwkundige randvoorwaarden niet 
ideaall  waren voor zonne-energiesystemen. Verder concludeerde hij dat het beter is 
omm vanaf het begin van het ontwerpproces rekening te houden met zonne-energie. 
Hijj  meende dat het toepassen van een zonnepaneel elke keer weer anders is 
doordatt het ontwerp, het dak en de omvang van de collector steeds weer anders 
zijn.. De andere architect kwam tot de conclusie dat plaatsing van een AC-module 
onderr een zonnecollector goed mogelijk is. 

Hett energiebedrijf heeft niet specifiek iets geleerd van het AC-project. Wel zag 
REMUU de beveiliging van de zonnecelsystemen nog als een probleem. Om te voor-
komenn dat de AC-modules bij storing in het elektriciteitsnet stroom blijven leve-
ren,, is een relais geplaatst. REMU zocht maar een andere oplossing, omdat dit een 
vrijj  kostbare optie is. 

PositiefPositief en negatief leren 
Dee deelnemers van het AC-project hebben ongeveer evenveel positief als negatief 
geleerd.. De verdeling is niet gelijk over de deelnemers. De leerervaringen van 
Mabonn en Henk Klunder Architecten waren alleen maar positief. VSOM en Bouw-
ontwerpgroepp Kokon hebben voornamelijk negatief geleerd. 

LerenLeren over Getroffenen 
Dee twee projectontwikkelaars hebben over de bewoners geleerd dat zij de zonne-
energiesystemenn zonder problemen hebben geaccepteerd. Ze hebben volgens 
VSOMM ook nooit geklaagd over het uiterlijk. 

SocialeSociale aanpassing 

IndividueleIndividuele structurele verandering 
Hett AC-project heeft direct of indirect bij diverse primaire en secundaire actoren 
tott veranderingen geleid. Het project was voor Mabon een voorloper van, zoals 
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Mabonn en anderen zoals Shell Solar Energy, Novem en energiebedrijven dat noe-
men,, het '4 AC-modules concept'. Dit concept is volgens Novem ontstaan in een 
overlegg naar aanleiding van het AC-project. Het idee hierachter was dat vier zon-
nepanelenn ongeveer 10% van het gemiddelde huishoudelijk elektriciteitsgebruik 
opleveren.. Dit sloot aan bij de doelstelling van het ministerie van Economische 
Zakenn voor duurzame energie in 2010. Andere voordelen van het concept die 
genoemdd werden waren dat de kosten veel lager zijn, dat het voor gemeenten inte-
ressantt kan zijn, dat er financiële regelingen voor bestaan en dat de AC-module 
goedgekeurdd is door KEMA. Het voordeel voor Shell Solar Energy werd als volgt 
geformuleerd:: 'We willen dat PV een onderdeel van de bouwstroom wordt. Eerst 
volumee creëren en pas later weer grotere oppervlaktes.' (interview C.Visser 1997) 

Bijj  de initiatiefnemer Mabon leidde het AC-project tot grote veranderingen: 
'Dezee toepassing van zonnecollector en PV heeft een enorme spin-ofF gehad. Wij 
hebbenn kennis gemaakt met de techniek van PV, de koudwatervrees is weg.' (inter-
vieww H. van Mil 1997) De verandering betrof echter niet alleen PV. Naar aanleiding 
vann de ervaring in Nieuwland had Mabon van energiebesparing een speerpunt van 
beleidd gemaakt. 

REMUU heeft mede door het AC-project een grote omwenteling gemaakt. Het 
energiebedrijff  vond het AC-project niet interessant vanwege de kleinschaligheid. 
Dee AC-modules hadden nauwelijks invloed op het energieverbruik (ongeveer 3% 
vann het gemiddelde huishoudelijke verbruik kon met één AC-module worden 
opgewekt).. Bovendien waren de AC-modules niet geïntegreerd. In het 1 MW-pro-
jectt werden kleine systemen al wel geaccepteerd. Later, toen REMU deelnam in het 
Sunpower-projectt werd zelfs het 4 AC-moduleconcept omarmd. Het AC-project 
enn een ander project met AC-modules in Nieuwegein hadden nog een ander 
belangrijkk effect op het energiebedrijf. De netbeheerders van REMU die eerst hui-
verigg waren over teruglevering, werden gedwongen om na te denken over aanslui-
tingsvoorwaarden.. De voorwaarden zijn inmiddels gestandaardiseerd. 

Ookk bij een secundaire actor heeft het AC-project tot veranderingen geleid. 
Voorr de leverancier van zonnecollectoren (Luigjes) was het AC-project de eerste 
kennismakingg met de combinatie van zonnecollectoren en zonnecelsystemen. 
Luigjess vond het AC-project niet mooi en begon daarom een modulair systeem met 
zonnecollectorenn en zonnepanelen te ontwikkelen. 

Off  het AC-project tot aanpassingen heeft geleid bij VSOM, Ecotec en één van de 
architectenn is niet bekend. Bij VSOM bestond vlak na het project in elk geval wel 
aandachtt voor zonnecelsystemen, omdat het 'bij deze tijd' hoort. De andere archi-
tectt vond aanpassingen niet nodig, omdat het bureau een professioneel, weten-
schappelijkk bedrijf is dat alle nieuwe ontwikkelingen in de gaten houdt: 'Zonnecel-
systemenn zijn een toevoeging, zoals de autoradio in de auto.' (interview R. de 
Ruiterr 2002) Het architectenbureau heeft op verzoek van Novem wel een aantal 
lezingenn gegeven over zonnecelsystemen. 
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ToenemendToenemend gebruik 

CoöperatieCoöperatie nieuwe actoren 
Geenn van de actoren van het AC-project had eerder te maken met AC-modules. 
Slechtss een enkeling had wel ervaring met zonnecelsystemen in de woningbouw. 
Tabell  7.2 geeft een overzicht van de partijen voor wie zonnecelsystemen in de 
woningbouww nieuw waren en de partijen die er al eerder mee te maken hadden. De 
initiatiefnemerr van het AC-project (Mabon) was een nieuwe partij. Ook voor pro-
jectontwikkelaarr VSOM was het toepassen van zonnecelsystemen nieuw. Andere 
nieuwee partijen zijn de architecten en de leverancier van de AC-modules Ecotec. 

Alleenn het energiebedrijf had eerder te maken gehad met zonnecelsystemen in 
dee woningbouw. Van de secundaire actoren hadden verder Shell Solar Energy en 
dee gemeente ervaring met het toepassen van zonnecelsystemen in de woningbouw. 

Beidee zonne-energiesystemen werden volgens de projectontwikkelaars pro-
bleemlooss geaccepteerd door de bewoners. Ze hadden weinig vragen over de 
AC-modules.. Volgens Mabon waren ze er enthousiast over. 

Tabell  7.2. Oude en nieuwe actoren 

oudeoude actoren nieuwe actoren 

energiebedrijff projectontwikkelaar 1 

projectontwikkelaarr 2 

PV-leverancier r 

architectt 1 

architectt 2 

bewoners s 

HerhaaldHerhaald gebruik 
Dee drie belangrijkste nieuwe partijen Mabon, VSOM en Ecotec Systems zijn na het 
AC-projectt betrokken gebleven bij projecten met zonnecelsystemen in de woning-
bouw.. Mabon was zeer enthousiast geworden over de toepassing van zonnecelsys-
temen.. De projectontwikkelaar realiseerde onder meer een deel van het 1 MW-pro-
jectt (zie hoofdstuk 6) en een project in Nieuwegein. Beide projecten werden weer 
samenn met VSOM en Ecotec Systems tot stand gebracht. Zonnepanelen werden 
volgenss Mabon opgenomen in de nieuwbouwplannen als de gemeente het wenste 
enn als Mabon zich ermee kon onderscheiden. VSOM was ook enthousiast geworden 
overr de toepassing van zonne-energie. En Ecotec Systems leverde volgens eigen 
zeggenn de zonnecelsystemen in alle projecten van Mabon. 

Hett energiebedrijf realiseerde, zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven 
hett i MW-project in Amersfoort. In dit project werden niet alleen grote systemen 
(all  dan niet met AC-modules) gerealiseerd, maar ook kleine systemen. 

Eénn van de twee architecten was snel weer bij een vervolgproject met zonnecel-
systemenn betrokken. Het betrof het gebouw van een woningcorporatie. De andere 
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architectt was wel betrokken bij nieuwe projecten met zonnecollectoren, maar niet 

mett zonnepanelen. Hij achtte zich voor vervolgprojecten afhankelijk van anderen: 

'Dee voorschriften komen van de overheid en die worden dan toegepast. De 
gemeentee is een sturende kracht achter duurzaam bouwen. Zij bepaalt de rand-
voorwaardenn in een nieuw te bouwen wijk. De opdrachtgever moet de maatregelen 
betalenn en bepaalt daarom wat er gebeurt. Als er zonnecollectoren of zonnepanelen 
wordenn toegepast dan ligt dat vast in de voorwaarden van de opdrachtgever.' (in-
tervieww A. van Heteren) 

Architectenn worden volgens hem over het algemeen niet gekozen vanwege eerdere 
ervaringenn met zonne-energie maar op basis van een door de gemeente opgesteld 
voorkeurslijstjee of door de opdrachtgever. 

Enkelee bewoners informeerden naar de mogelijkheden om meer zonnepanelen 
opp het dak te plaatsen, maar zagen hier volgens de projectontwikkelaar vanaf, 
omdatt ze de kosten te hoog vonden. Ook later hebben de bewoners, voor zover dat 
zichtbaarr is, geen zonnepanelen bijgeplaatst. 

Conclusies s 

Inn al zijn eenvoud heeft het AC-project tot positieve effecten geleid die de verdere 
verspreidingg van PV kunnen stimuleren. Er is niet heel veel geleerd, maar wel dege-
lij kk interactief. Bijna alle actoren meenden dat AC-modules makkelijk toegepast 
kunnenn worden in de woningbouw. De drie belangrijkste nieuwe partijen (Mabon, 
VSOMM en Ecotec) en één van de architecten hebben ook na het AC-project nieuw-
bouwprojectenn met PV gerealiseerd. Het AC-project heeft er toe geleid dat bij 
Mabonn veranderingen zijn doorgevoerd ten gunste van AC-modules. Een andere 
belangrijkee verandering was dat het energiebedrijf dat dit kleine zonnecelsysteem 
vann tevoren niet wenselijk achtte hierop is teruggekomen. 

Dee oorzaak van deze gunstige uitkomsten kan niet worden gezocht in princi-
pieell  onderhandelen of netwerksturing. Het project kenmerkte zich niet door 
goedee processen op deze punten. Andere indicatoren duiden wel op goede proces-
sen,, zoals een enigszins heterogeen netwerk, de juiste vertegenwoordiging, over-
eenstemmingg tussen de deelnemers over het projectdoel, het gebruik van informa-
tiee uit de omgeving en de gelegitimeerde sturing. 

Dee oorzaak voor de positieve effecten kan wellicht beter worden gezocht in de 
eenvoudd van het project. Het besluit om PV toe te passen is pas laat genomen. Dat 
dee (voor zonne-energie ongunstige) oriëntatie en de hellingshoek al waren vastge-
legdd werd geaccepteerd. De financiële belangen waren voor de opdrachtgever niet 
hoog.. En ook van de andere actoren werd geen grote inzet gevraagd. De inpassing 
vann de AC-modules in het ontwerp is zo simpel mogelijk gehouden. Di t was moge-
lijk ,, omdat ze bouwkundig niet geïntegreerd hoefden te worden en omdat ze een 
kleinn oppervlakte hebben. Als niet tevens zonnecollectoren waren toegepast dan 
zouu de toepassing van zonnepanelen nog veel eenvoudiger zijn geweest. 
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Dee beperkte ambities met PV lagen besloten in de cognitieve structuur van het 
tijdelijkee netwerk. Ook de sociale structuur van het tijdelijke netwerk heeft bijge-
dragenn aan de gunstige effecten. Zonder Ecotec zou het netwerk onvoldoende 
heterogeenn zijn geweest en zouden wellicht geen AC-modules zijn toegepast. Ook 
eenn heterogeen netwerk blijkt eenvoudig te kunnen zijn. De verhoudingen tussen 
dee actoren waren op een voor de bouw gebruikelijke wijze georganiseerd. 
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Vergelijkin gg van de pïlotprojecten 

Vierr pilotprojecten met zonnecellen in de woningbouw zijn beschreven in de voor-
afgaandee hoofdstukken. In dit hoofdstuk worden de interne processen en de 
directee effecten vergeleken om de eerste twee onderzoeksvragen te kunnen beant-
woorden: : 
i.. Wat zijn de directe effecten van pilotprojecten met zonnecellen in de woning-

bouww op de betrokken actoren? 
2.. Wat is de invloed van de interne processen op de directe effecten van de pilot-

projecten? ? 

Ditt hoofdstuk bestaat uit meerdere delen. Eerst worden de pilotprojecten vergele-
kenn wat betreft hun directe effecten, dat wil zeggen de effecten op de deelnemers en 
betroffenenn tijdens of kort na de realisatie van de projecten. Dit is nodig om na te 
gaann of de pilotprojecten inderdaad de verspreiding van zonnecellen hebben gesti-
muleerd.. Om de verdere analyse te vergemakkelijken is nagegaan of de indicatoren 
diee gebruikt zijn om de effecten te bepalen, geclusterd kunnen worden op basis van 
hunn onderlinge samenhang. Daarna worden de interne processen bij de totstand-
komingg van de pilotprojecten en de samenhang tussen de gebruikte procesindica-
torenn besproken. Daarop volgend wordt nagegaan of de effecten van de pilotpro-
jectenn verklaard kunnen worden uit de interne processen. De resultaten van het 
empirischee onderzoek worden gebruikt om procesvoorwaarden voor succesvolle 
pilotprojectenn te formuleren. Aan het eind van het hoofdstuk ten slotte worden de 
eerstee conclusies getrokken over de wijze waarop pilotprojecten kunnen bijdragen 
aann de verspreiding van een nieuwe duurzame technologie: theoretische conclusies 
overr de bruikbaarheid van de gehanteerde indicatoren en empirische conclusies 
overr het succes van pilotprojecten en de procesvoorwaarden daarvoor. 

InIn tabel 8.1 staan enkele belangrijke kenmerken van de onderzochte pilotprojec-
tenn (zie ook hoofdstuk 3). Aan de drie projecten met grote geïntegreerde systemen 
zall  worden gerefereerd als 'dakenprojecten' om ze in één woord te kunnen onder-
scheidenn van het project met de kleine AC-modules. 
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Tabell  8 .1 . Kenmerken van de onderzochte pilotprojecten 

Amsterdam m 

Apeldoorn n 

Amersfoort t 

AC-project t 

jaar jaar 

initiatief initiatief 

1991 1 

1991 1 

1993 3 

1994 4 

jaar jaar 

oplevering oplevering 

1996 6 

1996-1998 8 

1995-1996 6 

1996 6 

aantalaantal PV-

woningen woningen 

71 1 

94 4 

50 0 

217 7 

aantal aantal 

woningen woningen 

zonderzonder PV 

429 9 

20 0 

64 4 

0 0 

totaal totaal 

vermogen vermogen 

2500 kWp 

218,88 kWp 

1100 kWp 

21,77 kWp 

eigendom eigendom 

woningen woningen 

particulier r 

particulier r 

woning--
corporatie e 

particulier r 

eigendomeigendom PV 

energiebedrijf f 

particulier r 

energiebedrijf f 

particulier r 

subsidie subsidie 

Novem/Novem/ EU 

49% % 

58% % 

50% % 

geen n 

Direct ee effecte n 

Watt waren de directe effecten van de pilotprojecten met zonnecellen in de woning-
bouww op de deelnemers en bewoners? In hoofdstuk 2 zijn drie soorten directe effec-
tenn van pilotprojecten onderscheiden. Voor elk van deze effecten zijn indicatoren 
geformuleerd.. De effecten worden besproken in de chronologische volgorde 
waarinn ze min of meer plaatsvonden: 
i.i. toenemend gebruik in de vorm van coöperatie van nieuwe actoren en accepta-

tiee door bewoners; 
2.. leren; 
3.. sociale aanpassing; 
4.. toenemend gebruik in de vorm van herhaald gebruik. 

CoöperatieCoöperatie en acceptatie 

Eenn allereerste succes van de pilotprojecten is dat vele actoren participeerden die 
nooitt eerder iets te maken hadden met zonnecellen in de woningbouw. In twee 
projectenn hadden zelfs de initiatiefnemers er nog geen ervaring mee. In de daken-
projectenn hadden alleen de PV-leverancier en de subsidiegever ervaring; in het 
AC-projectt alleen het energiebedrijf. Alle projecten zijn erin geslaagd om medewer-
kingg te krijgen van vier tot zes verschillende professionele actoren die voorheen nog 
niett met zonnecellen in de woningbouw te maken hadden. De pilotprojecten 
onderscheidenn zich niet op dit punt. 

Zowell  voor bouwpartijen, gemeenten als voor energiebedrijven waren zonne-
cellenn tot dan toe een vrijwel onbekende technologie. Dat hun medewerking niet 
vanzelfsprekendd was blijkt onder meer uit het feit dat het niet mogelijk was om met 
dee gemeente Almere tot overeenstemming te komen. 

Dee toekomstige bewoners accepteerden de zonnepanelen op de woningen. De 
verkoopp en de verhuur van de woningen verliepen in alle projecten goed. Als 
gevolgg van de vier pilotprojecten zijn in totaal 432 huishoudens in aanraking geko-
menn met zonnecellen. Er was echter geen sprake van een actief besluit om de zon-
necellenn te adopteren. Omdat de prioriteit van zonnecellen heel laag was, speelden 
zee geen rol in het besluit om de woning te kopen of te huren. De omvang van de 



VergelijkingVergelijking van de pitotprojecten 173 3 

woningg en de prijs waren veel belangrijker. Voor zover het kon worden nagegaan 
blijk tt dan ook dat de bewoners van de zonnewoningen geen pioniers genoemd 
kunnenn worden. De bewoners van de zonnewoningen in Amsterdam en Apel-
doornn zijn niet anders dan andere groepen woningzoekenden wat betreft hun leef-
tijd,, opleiding, inkomen, milieubesef en -gedrag. Bovendien heeft in Amsterdam 
eenn groot deel van de woningzoekenden de woningen gekocht zonder dat ze wisten 
datt er zonnepanelen op het dak geplaatst zouden worden. 

Leren Leren 

LeerervaringenLeerervaringen van deelnemers 
Eenn tweede succes is dat de pilotprojecten rijk waren aan leerervaringen.' Tabel 8.2 
geeftt een overzicht van de onderwerpen waarover de deelnemers volgens henzelf 
hebbenn geleerd. Dit overzicht kan worden beschouwd als een resultaat van de eer-
stee fase van het leerprogramma van Novem. Het palet aan leerervaringen is breed. 
Dee verschillen in opzet van de projecten hebben weliswaar tot andere leererva-
ringenn geleid, maar er is duidelijk een rode draad zichtbaar met name in de drie 
dakenprojecten. . 

Hett eerste onderwerp waarover geleerd is betreft de dakconstructie. In alle vier pro-
jectenn hebben deelnemers geleerd over de (on-)mogelijkheden van zonnecellen. 
Sommigee deelnemers vonden dat zonnepanelen makkelijk toe te passen waren, 
anderee juist niet. In drie projecten bleken betere aansluitingen nodig te zijn, onder 
meerr omdat de zonnecelsystemen onvoldoende waterdicht waren. Andere leerer-
varingenn ten aanzien van de bouwconstructie waren dat er een beloopbare onder-
laagg zou moeten zijn, dat de maatvoering van zonnecelsystemen beperkend is en 
datt ventilatie belangrijk is. Veel deelnemers hadden zich een mening gevormd over 
dee esthetische waarde van zonnecellen. In het ene project vonden deelnemers de 
dakconstructiee mooi en in het andere project niet. De deelnemers waren het er in 
elkk geval over eens dat zonnecelsystemen goed zichtbaar moeten zijn. Ook over 
puurr elektrotechnische onderwerpen hebben de deelnemers geleerd, zoals over de 
inpassingg in het elektriciteitsnet, de kosten van omvormers en de complexiteit van 
dee bekabeling. 

Anderee leerervaringen liggen op het kruispunt van bouwkundige en elektro-
technischee aspecten. Deelnemers hebben bijvoorbeeld geleerd dat de oriëntatie van 
eenn woning niet alleen gevolgen heeft voor de stedenbouwkundige uitstraling 
vann een wijk of het plezier dat mensen aan hun tuin kunnen beleven, maar ook 
voorr de opbrengst van de zonnepanelen. Iets vergelijkbaars geldt voor de hellings-
hoekk van de daken en voor beschaduwing van de zonnepanelen. Het zijn typisch 
dee onderwerpen waarover de deelnemers tegenover elkaarr kunnen komen te staan, 
omdatt wat goed is voor de opbrengst van de zonnepanelen niet per se goed is van-
uitt bouwkundig oogpunt. 

Ookk de leerervaringen over organisatorische aspecten concentreerden zich op het 
snijvlakk van de bouw- en energiesector. Bij de installatie van de zonnepanelen ont-
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Tabell  8.2. Leerervaringen van deelnemers 

categorie categorie onderwerp onderwerp specificatie specificatie 

(stede)bouwkundigg oriëntatie woningen 
enn elektrotechnisch 

hellingshoek k 

beschaduwing g 

installatiee zonnepanelen 

(stede)bouwkundigg (dak)constructie algemeen 

waterdichtheid d 

ventilatie e 

anderee dakfuncties 

zichtbaarheid d 

esthetiek k 

maatvoering g 

elektrotechnischh omvormers 

bekabeling g 

beveiliging g 

functioneren n 

financieel l financiering g 

kosten n 

zongerichtezongerichte verkaveling nodig (2) 

oplossingg nodig voor oost/west georiënteerde woningen 

geschikthei dd voo r PV (3) 

opp lette n (2) 

prefabb voorlopig nog niet mogelijk 
loopruimtee nodig 
nogg geen geschikt bedrijf 

bekendbekend met mogelijkheden (4) 
simpelsimpel toe te passen (2) 
doorzakkendoorzakken zonnepanelen een probleem 
betrouwbaar r 
kann ook in gevel 

beloopbarebeloopbare onderlaag 
beter ee aansluitinge n nodi g (3) 
BDA-testt niet op praktijk toegesneden 

belangrijk belangrijk 

scheidingg geschikt 
dakdoorvoerenn buiten panelen 
beperkingg voor dakkapel 

panelenpanelen moeten zichtbaar zichtbaar zijn (2) 

moetmoet mooier (2) 
mooimooi ontwerp (2) 
blauww niet mooi 

weini gg keuzes doo r maten panele n en collectore n (2) 
randenn zonder PV voor grotere tolerantie 
matenn zonnepanelen richtinggevend voorontwerp 

beken dd met netinpassing , prestati e omvormer s (2) 
koste nn afhankelij k van PV-systee m (2) 
beperktee beschikbaarheid 
binnenn handiger dan op dak 

complexitei tt  afhankelij k van PV-systee m (2) 

relaiss te kostbaar 

monitoringg onvoldoende doordracht 
functionerenn goed 
klimaatt is geschikt 

financieringgrootfinancieringgroot struikelblok 
beken dd met mogelijkhede n (2) 
iedereenn moet financieel bijdragen 
ruimm budget nodig 

meerwer kk bouwpartije n zichtbaa r maken (2) 
PVV nog te duur , duu r projec t (2) 

beteree afspraken nodig 
afdekken n 
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Tabell  8.2. Leerervaringen van deelnemers (vervolg) 

onderwerp onderwerp specificatie specificatie 

juridisch h 

organisatorisch h 

intentieverklaringen/contracten n 

verhoudingenn deelnemers 

bewoners s 

planning g 

relatiee met bewoners 

informatiee voor bewoners 

acceptatie e 

beter aa offerte s opstelle n (2) 
vroeg ee (financiële ) betrokkenhei d nodi g (2) 

coördinatiecoördinatie  tijdens  bouw  complex  (3) 
kenniskennis  van bouwwereld  (3) 
afsprakenafspraken  over  aansprakelijkheden  (2) 
nietniet  aparte  opdrachtgevers  bouw/pv  (2) 
aannemeraannemer  eerder  betrekken  (2) 
samenwerkingsafsprakensamenwerkingsafspraken nodig 
goedegoede projectleiding 
enthousiasmee nodig 
beteree communicatie nodig 

installatieinstallatie PVniet synchroon met bouw woning 

afsprakenafspraken over klachtenafhandeling (2)  (2) 
directedirecte betrokkenheid van bewoners nodig (eigendom, 
gebruikgebruik energie, voordelen) (3) 
PV-systemenn niet (allemaal) in eigendom van energie-
bedrijf f 

werkgroepwerkgroep communicatie nuttig 

anderee deelnemers betrekken bij communicatie 

bewonersbewoners tevreden 

Vet:: leerervaring uit meerdere projecten 

Cursief:: leerervaring gedeeld door meerdere deelnemers binnen een project (interactief leren) 

stondenn afstemmingsproblemen. Door lekkages en andere problemen na de op-
leveringg kwamen de deelnemers erachter dat bovendien niet goed was vastgelegd 
wiee waarvoor verantwoordelijk was. Hiervoor noemden ze diverse oplossingen: 
afsprakenn maken over samenwerking en aansprakelijkheden, geen aparte opdracht-
geverss voor de bouw en voor de zonnecelsystemen en de aannemer eerder betrek-
kenn bij het overleg. De energiebedrijven, de PV-leverancier en Novem hebben 
onderr meer door de afstemmingsproblemen de bouwwereld beter leren kennen. 
Andersomm was voor de bouwpartijen het leren kennen van de energiesector geen 
relevantee leerervaring. Wel werd door sommige deelnemers een vroege betrokken-
heidd van het energiebedrijf bij een nieuwbouwproject op prijs gesteld. 

Overr de bewoners hebben de deelnemers van de projecten ook geleerd. Twee 
leerervaringenn zijn dominant. In twee dakenprojecten hebben de deelnemers erva-
renn dat de afhandeling van klachten van bewoners niet goed doordacht was van 
tevoren.. Daarnaast vonden diverse deelnemers dat bewoners direct betrokken 
moestenn zijn bij de zonnecelsystemen bijvoorbeeld als eigenaar van de systemen. Er 
iss weinig geleerd over de houding van bewoners ten aanzien van de zonnepanelen. 
Ditt was ook niet noodzakelijk aangezien de bewoners de zonnewoningen pro-
bleemlooss hebben geaccepteerd. 
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Overr de financiële aspecten is in één project geleerd dat de financiering het 
grootstee struikelblok is. Verder is geleerd dat zonnecelsystemen duur zijn en dat het 
meerwerkk van bouwpartijen zichtbaar gemaakt zou moeten worden. In twee pro-
jectenn heeft men juist ook de mogelijkheden voor financiering leren kennen. Over 
juridischee aspecten is weinig geleerd. En milieuaspecten die voor vele deelnemers 
tochh een belangrijk motief vormden, zijn helemaal niet genoemd als leerervaring. 

Interactieff  leren vindt plaats als deelnemers een gedeelde visie over de toekomst 
vann een nieuwe technologie ontwikkelen en als ze concrete leerervaringen delen. 
Bepaaldee onderwerpen bleken uitstekend geschikt te zijn voor interactief leren 
binnenn de pilotprojecten (zie tabel 8.2). Dit geldt voor bouwkundige aspecten, 
zoalss het uiterlijk van de zonnewoningen en de dakconstructie en voor organisato-
rischee onderwerpen, zoals de onderlinge verhoudingen en de planning. Ook de 
leerervaringenn over de bewoners zijn voor een groot deel interactief, alhoewel de 
bewonerss hier zelf niet in delen. Meerdere actoren binnen één project deelden hier-
overr leerervaringen. Over financiële aspecten en de puur elektrotechnische aspec-
tenn is niet of nauwelijks interactief geleerd. Elektrotechnische onderwerpen zijn 
vermoedelijkk slechts voor enkele deelnemers van belang, doordat de leverancier de 
zonnecelsystemenn turnkey heeft geleverd. De producenten van omvormers die in 
ditt onderzoek als secundaire actoren zijn beschouwd, hebben als toeleverancier van 
Shelll  Solar Energy vermoedelijk wel geleerd over elektrotechnische onderwerpen. 
Overr sommige onderwerpen lijk t niet interactief te zijn geleerd, omdat de kennis 
niett voor alle deelnemers 'nieuw' is. De leverancier en Novem kenden de optimale 
hellingshoekk voor zonnepanelen en de geschiktheid van het Nederlandse klimaat 
bijvoorbeeldd al. 

Alss de pilotprojecten worden vergeleken dan blijkt dat er zeer veel is geleerd in 
hethet project in Amersfoort, dat er veel is geleerd in de andere twee dakenprojecten 
enn dat er niet veel is geleerd in het AC-project. Het AC-project is ook het enige 
waarinn niets is geleerd over de bewoners. 

Inn het AC-project hebben de deelnemers zowel geleerd wat ze in volgende pro-
jectenn op een zelfde wijze zouden kunnen aanpakken als wat ze op een andere 
manierr zouden moeten doen. Met andere woorden positief leren was in evenwicht 
mett negatief leren. In de andere projecten domineerde negatief leren. Met name in 
Amsterdamm vonden de deelnemers weinig genomen besluiten voor herhaling vat-
baar.. In enkele gevallen hadden ze daarbij een helder beeld over hoe het wel zou 
moeten,, maar in andere gevallen hadden ze daar geen idee van. 

Bijj  drie van de vier projecten heeft interactief leren plaatsgevonden. Alle deelne-
merss in Apeldoorn, Amersfoort en het AC-project zijn ervan overtuigd geraakt dat 
zonnecellenn in de woningbouw toegepast kunnen worden. In Amersfoort zijn de 
deelnemerss bovendien over veel concrete aspecten daarvan hetzelfde gaan denken. 
Hett project in Amsterdam vormt een uitzondering. De gemeente en de projectont-
wikkelaarr waren niet overtuigd geraakt van de mogelijkheden van zonnecellen en 
hethet energiebedrijf wist vlak na de realisatie van het project niet of en hoe zij de toe-
passingg van zonnecellen in de woningbouw wilde stimuleren. Bovendien werden 
inn Amsterdam maar weinig concrete leerervaringen gedeeld. 
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LerenLeren door bewoners 
Omdatt de bewoners niet actief deelnamen aan de totstandkoming van de projec-
ten,, konden zij niet interactief leren. Zij leerden door kennisoverdracht. In het 
algemeenn hadden degenen die de zonnewoningen in Amsterdam en Apeldoorn 
kochtenn een positieve houding ten aanzien van zonnecellen. Maar de kopers in 
Amsterdamm waren veel minder positief over zonnecellen toen hen de concrete 
keuzee tussen een woning met of zonder zonnecellen werd voorgelegd. Slechts een 
kwartt van hen koos voor een zonnewoning. In Apeldoorn waren veel meer kopers 
positieff  over de zonnecellen; driekwart van hen had een voorkeur voor een woning 
mett zonnecellen. Door de zonnepanelen op de nieuwbouwwoningen te plaatsen 
heeftt een deel van de bewoners dus ongewild zonnecellen op hun woning gekre-
gen.. De acceptatie van zonnewoningen door toekomstige bewoners impliceert dus 
niett dat zij ook voor zonnecellen hadden gekozen als ze daar echt de mogelijkheid 
voorr hadden. 

Off  de bewoners positief hebben geleerd van de pilotprojecten door hun ervaring 
mett zonnecellen is alleen bekend van de projecten in Apeldoorn en Amsterdam. In 
beidee projecten hebben de bewoners inderdaad geleerd. Dit blijkt uit de verschil-
lenn in hun mening over zonnecellen tijdens het kopen van de woning en tijdens de 
bewoning.. In beide projecten is de mening van de bewoners iets stelliger gewor-
den.. Ze zijn minder vaak onzeker over stellingen over zonnecellen. De bewoners in 
Apeldoornn zijn weliswaar iets negatiever geworden over de stellingen over zonne-
cellen,, maar hun houding is nog steeds overwegend positief. Hun tevredenheid 
overr zonnecellen is juist toegenomen. In Amsterdam bestond veel meer ruimte 
voorr positief leren, omdat de houding tijdens de koop vrij negatief was. De hou-
dingg van de bewoners in dit project is echter onverminderd negatief gebleven. 

SocialeSociale aanpassing 

InterneInterne aanpassingen bij deelnemers 
Eenn derde succes bij drie van de pilotprojecten is dat binnen de organisatie van de 
deelnemerss veranderingen zijn doorgevoerd. Sommige energiebedrijven zijn ertoe 
aangezett om beleid ten aanzien van zonnecellen te formuleren, waardoor zonnecel-
lenn niet alleen meer draagvlak kregen, maar er ook meer helderheid kwam over de 
wijzee waarop zij PV-projecten aan wilden pakken. Voor één projectontwikkelaar 
(Mabon)) was het project aanleiding om zich meer op energiebesparing te gaan 
richtenn en zonnecellen daar een duidelijke rol in te geven. Deze en twee andere 
projectontwikkelaarss zijn bovendien toegetreden tot het PV-platform. Shell Solar 
Energyy boog zich met name over de wijze van offreren, garanties en kwaliteit van 
dee installatie. Bij Novem noopten de projecten ertoe om zich in vervolgprojecten 
tijdenss de totstandkoming minder met de inhoud te bemoeien. Eén van de archi-
tectenn werkte mee in een internationale werkgroep voor prefabricage van zonnecel-
systemen.. Een andere architect heeft naar aanleidingvan het project zijn algemene 
stijll  van bouwen aangepast door 'natuur' er een grote plaats in te geven. Bij de 
meestee architecten was er echter geen sprake van interne veranderingen. Dit hangt 



178 8 KiemKiem van maatschappelijke verandering 

samenn met hun overtuiging dat de PV-projecten gewone nieuwbouwprojecten 
waren,, met hoogstens een complicerende factor erbij. 

Doorr de interne aanpassingen bij energiebedrijven en bouwpartijen is het min 
off  meer toevallige draagvlak voor de pilotprojecten bestendigd. Door interne aan-
passingenn bij de PV-leveranciers en Novem zijn vervolgprojecten makkelijker reali-
seerbaarr en/of beter. 

GedragsaanpassingGedragsaanpassing betroffenen 
Socialee aanpassing bij de bewoners van de woningen houdt verband met hun elek-
triciteitsgebruik.. Twee soorten gedragsaanpassingen zijn relevant voor een opti-
maall  gebruik van zonnepanelen. Naarmate bewoners elektriciteit meer gebruiken 
opp de momenten dat de zonnepanelen iets opleveren is het duurzamer en bij een 
lagee terugleververgoeding ook goedkoper. En als bewoners het elektriciteitsge-
bruikk minimaliseren hoeven zij minder elektriciteit van het energiebedrijf af te 
nemenn en is de bijdragen van de zonnestroom relatief groter. 

Dee bewoners in Apeldoorn waren er zelf van overtuigd dat zij hun gedrag heb-
benn aangepast aan het zonnecelsysteem. Driekwart zei dat zij de momenten waarop 
zee elektriciteit gebruiken laten afhangen van de opgewekte zonne-elektriciteit. Om 
tee weten of er voldoende elektriciteit wordt opgewekt door de zonnepanelen con-
troleerdenn de meeste bewoners de opbrengstmeter. Sommigen gingen af op het 
schijnenn van de zon. Enkele bewoners bij wie de gebruikspatronen zijn onder-
zocht,, hadden inderdaad hun gedrag aangepast. 

Dee helft van de bewoners in Apeldoorn meende ook dat zij minder elektriciteit 
warenn gaan gebruiken. Dat de bewoners werkelijk minder elektriciteit gebruikten 
dann wanneer ze geen zonnepanelen op hun woning zouden hebben, is niet te ver-
wachten.. Gemiddeld gebruikten de bewoners meer elektriciteit, hetgeen gebruike-
lij kk is na een verhuizing. Het is in principe mogelijk dat deze toename in elektrici-
teitsgebruikk minder is dan wanneer ze geen zonnecellen zouden hebben, maar dit is 
niett waarschijnlijk. Mensen die meenden dat zij minder energie gebruikten hadden 
namelijkk geen positievere houding ten aanzien van zonnecellen. Er was ook geen 
enkell  verband met algemene vragen over hun algemene houding ten aanzien van 
natuurr en energie. Het gaat daarom te ver om te veronderstellen dat de bewoners die 
zeggenn dat ze minder energie verbruiken de intentie hebben om energie te besparen. 
Zee bedoelden waarschijnlijk dat ze minder energie afnemen van het energiebedrijf, 
omdatt ze zonnestroom gebruikten.1 Ook in Amersfoort leidden de zonnepanelen 
enn de regelmatige terugkoppeling van informatie over het elektriciteitsgebruik 
niett tot reductie van het elektriciteitsgebruik, hoewel de bewoners zelf meenden van 
wel.. In Amsterdam meenden de bewoners zelf niet eens dat zij energie bespaarden. 

HerhaaldHerhaald gebruik 

Eenn vierde succes van de pilotprojecten met zonnecellen in de woningbouw is dat 
actorenn direct na de bouw opnieuw zonnecellen toepasten of afnamen. Herhaald 
gebruikk kon van de bewoners van de dakenprojecten niet worden verwacht, omdat 
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zee geen nieuwe zonnepanelen mogen toevoegen aan hun woning. De bewoners 
vann het AC-project hebben deze mogelijkheid wel, maar hebben dat naar alle waar-
schijnlijkheidd niet gedaan. 

Dee deelnemers konden wel nieuwe projecten met zonnecellen in de woning-
bouww realiseren. Voor de nieuwkomers is dat vanzelfsprekender dan voor de acto-
renn uit bestaande socio-technologische regimes. Voor de leveranciers van zonne-
cellenn en Novem waren de pilotprojecten geen aanleiding om te twijfelen over de 
mogelijkhedenn van zonnecellen in de woningbouw en de niche 'uit te laten doven'. 
Velee neven- en vervolgprojecten werden gerealiseerd respectievelijk ondersteund. 
Ookk vele actoren die niet eerder iets met zonnecellen deden, gingen door met het 
toepassenn van deze nieuwe technologie. In Amersfoort werd onder meer het i MW-
projectt gerealiseerd, hetgeen ook deelnemers uit Amsterdam en Apeldoorn nieuwe 
mogelijkhedenn bood. Op dit punt vormde het project in Amsterdam een uitzonde-
ring.. Behalve de architect was geen van de deelnemers direct na het pilotproject 
betrokkenn bij vergelijkbare vervolgprojecten. Bij het energiebedrijf liep op dat 
momentt alleen een klein technisch proefproject met AC-modules. Na fusies met 
anderee energiebedrijven is het energiebedrijf overigens wel weer actief geworden. 
Ookk sommige deelnemers van de andere pilotprojecten waren niet bij vervolgpro-
jectenn betrokken, zoals sommige architecten en de woningcorporatie in Amers-
foort.. Een architect gaf aan dat hij zonnepanelen wel zou toepassen indien zijn 
opdrachtgeverss daarom vroegen. Hij achtte zich dus afhankelijk van het initiatief 
vann andere partijen. Toch kunnen ook architecten zich actief profileren om 
nieuwee opdrachten voor zonnecellen te verwerven of zelfs het initiatief nemen om 
zonnecellenn toe te passen, zoals de architect uit Amsterdam deed voor een vervolg-
projectt dat uiteindelijk niet doorging. 

Dee nieuwe projecten die deelnemers realiseerden bleken zich niet altijd in 
dezelfdee deelmarkt van zonnecellen te bevinden als het pilotproject. Meerdere acto-
renn stapten bij vervolgprojecten meer of minder doelbewust over naar een andere 
deelmarkt.. Dit verschijnsel van het identificeren en ontwikkelen van nieuwe deel-
marktenn vanuit een technologische of marktniche kan nichevertakking worden 
genoemd. . 

Inn tabel 8.3 is deze nichevertakking weergegeven. Nieuwe deelmarkten ontston-
denn naast de bestaande deelmarkt en waren soms een vervanging ervan. Naast de 
woningbouww kwam de utiliteitsbouw in beeld als een geschikte markt. Ook de 
bestaandee bouw werd gezien als een goede aanvulling op de nieuwbouw. De ver-
volgprojectenn in de bestaande bouw betekenden tevens een vertakking van de tech-
nischee toepassingen. Hier werden geen grote dakgeïntegreerde systemen toege-
past,, zoals in de nieuwbouw, maar AC-modules, kleine systemen die op het dak 
geplaatstt kunnen worden. Er zijn ook een paar deelmarkten vrijwel afgevallen. De 
huursectorr bijvoorbeeld werd minder aantrekkelijk. Zelfs de initiatiefnemer van 
hett project in de huursector (REMU) verlegde het zwaartepunt naar koopwo-
ningen.. En de zonnepanelen in de woningbouw als kleine productie-eenheid van 
hett energiebedrijf bleken minder aantrekkelijk te zijn voor initiatiefnemers dan 
zonnepanelenn in handen van particuliere eindgebruikers. 
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Alss nichevertakking als criterium voor succes wordt gezien dan onderscheidt het 
AC-projectt zich negatief van de drie 'dakenprojecten'.3 

Tabell  8.3. Nichevertakking 

AmsterdamAmsterdam Apeldoorn Amersfoort AC-project 

bouwsector r 

soortt bouw 

eigendomm woning 

eigendomm PV 

utiliteitsbouw w 

woningbouw w 

anders s 

(ver)nieuwbouw w 

bestaandee bouw 

koop p 

huur r 

energiebedrijf f 

woningcorporatie e 

particulier r 

natuurstroom m 

HetHet succes van de projecten 

Omm een eindoordeel te kunnen geven over het succes van de pilotprojecten is eerst 
dee samenhang tussen de directe effecten bekeken op het niveau van de bijbeho-
rendee indicatoren. In tabel 8.4 zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de 
projectenn weergegeven. Het volgende is geconstateerd over samenhang in de effec-
tenn op de deelnemers: 
1.. Medewerking van nieuwe actoren verkrijgen is niet direct verbonden aan één 

vann de andere effectindicatoren. 
2.. Interactief leren, interne aanpassingen en herhaald gebruik zijn met elkaar ver-

bonden.. De onderzochte pilotprojecten hebben deelnemers aangezet tot 
internee aanpassingen en herhaald gebruik als ze overtuigd waren geraakt van de 
mogelijkhedenn van zonnecellen in de woningbouw. Deze drie effecten geven 
gezamenlijkk een goed beeld van de versteviging en uitbreiding van het innova-
tie-diffusienetwerkk rond zonnecellen in de woningbouw. 

3.. Veel leren door deelnemers en nichevertakking hebben met elkaar te maken. 
Inn de projecten waarin veel is geleerd zijn de deelnemers klaarblijkelijk moge-
lijkhedenn voor andere deelmarkten gaan zien. 
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4.. Veel leren en leren over bewoners lijken met elkaar te maken te hebben. In de 
projectenn waarin veel is geleerd en leerervaringen dus over meer onderwerpen 
zijnn verspreid is er iets over de bewoners geleerd. Dit is vermoedelijk geen één 
opp één relatie. In projecten met leerdoelen die specifiek op bewoners zijn 
gerichtt bijvoorbeeld hoeven deelnemers uiteraard niet veel te leren om over 
bewonerss te leren. 

5.. Positief leren blijkt niet beter te zijn dan negatief leren. Projecten waarin voor-
namelijkk negatiefis geleerd hebben niet minder succes gezien de andere effec-
ten.. Als alleen de genoemde leerervaringen worden bekeken lijk t het er zelfs op 
datt nichevertakking optreedt als leerervaringen overwegend negatief zijn. Als 
lerenn over belangrijke discussiepunten en ervaringen in de gebruiksfase worden 
meegewogenn blijkt dat dit niet klopt. In Amersfoort was negatief en positief 
lerenn in evenwicht en vond wel nichevertakking plaats. 

Tabe ll  8 .4 . Effecten o p deelnemers 

Amsterdam Amsterdam Apeldoorn Apeldoorn Amersfoort Amersfoort AC-project AC-project 

LEREN N 

Veell leren Veel geleerd over diverse Veel geleerd over diverse Zeer veel geleerd over 

onderwerpenn onderwerpen vele onderwerpen 

NietNiet  veel  geleerd  over 

eeneen beperkt  aantal 

onderwerpen onderwerpen 

Interactieff leren Geen gedeelde toekomstvisie. Gedeelde, vrij algemene Gedeelde en gespecifi 

EnkeleEnkele gedeelde leererva- toekomstvisie. Gedeelde ceerde toekomstvisie. 

ringen,ringen, ook tegengestelde en tegengestelde leer-

ervaringen n 

Positieff en 

negatieff leren 

Gedeeldee toekomst-

visie.. Enkele gedeelde 

Veell gedeelde en enkele en tegengestelde leer-

tegengesteldee leer- ervaringen 

ervaringen n 

OverwegendOverwegend  negatief  leren  Overwegend  negatief  leren  Negatie f en positie f leren Negatie f en positie f 

inn evenwicht leren in evenwicht 

Lerenn over Geleerd over bewoners Geleerd over bewoners Geleerd over bewoners Niet geleerd over bewo-

betroffenenn door 3 deelnemers door 2 deelnemers d o o r 3 deelnemers ner$ 

SOCIALEE AANPASSING 

Internee aanpas- Alleen aanpassingen bij 2 Aanpassingen bi j 

singenn nieuwkomers 5 deelnemers 

Aanpassingenn bij 

55 deelnemers 

Aanpassingenn bij 2 

actorenn u i t be-

staandee regimes 

T O E N E M E N DD GEBRUIK 

Coöperat iee Energiebedrijf, bouw- Energiebedrijf, bouw-

nieuwee actoren parti jen en gemeente parti jen en gemeente 

Herhaaldd Architect betrokken bij Vrijwel alle deelnemers 

gebrui kk  nieuw  project.  Energiebedrijf  realiseerde n nieuw e 

realiseerderealiseerde  alteen  een klein  projecte n 

technischtechnisch  proefproject 

Energiebedrijff en bouw- Bouwpart i jen en 

part i jenn PV-leverancier 

Vri jwell alle deelnemers Vrijwel alle deel-

betrokkenn bi j vervolg- nemers realiseerden 

projectenn nieuwe projecten 

Nichevertakkingg Vertakking Vertakking g Vertakking g GeenGeen vertakking 

Cursief:: geen o f beperkt effect 
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2. 2. 

Overr de samenhang in de effecten op betroffenen is het volgende geconstateerd 
(ziee tabel 8.5): 
1.. In alle projecten zijn de zonnecelsystemen geaccepteerd door de toekomstige 

bewoners.. De verkoopprocedure liep voorspoedig. Voor zover bekend zag nie-
mandd van het kopen van de woning af vanwege het zonnecelsysteem. Accepta-
tiee staat los van de overige effecten. 
Positieff  leren door bewoners en aanpassing van het gebruikspatroon hangen 
niett samen, hoewel het op basis van de verschillen tussen de projecten in 
Amsterdamm en Apeldoorn wel zo lijk t te zijn. De bewoners in Apeldoorn die 
zeggenn dat zij hun gebruikspatroon aanpassen stonden echter niet positiever 
tegenoverr zonnecellen. Ze hadden wel een uitgesprokener mening over zonne-
cellenn dan degenen die hun gebruikspatroon naar eigen zeggen niet aanpasten. 
Dee houding tijdens de koop klonk door in de houding bij gebruik. In Apel-
doornn waar de houding bij koop zeer positief was, bleef de houding bij bewo-
ningg positief. In Amsterdam daarentegen was de houding vanaf het begin niet 
zoo positief. Het zou echter niet juist zijn om te veronderstellen dat er sprake is 
vann een directe relatie, aangezien bewoners hun houding kunnen bijstellen op 
basiss van ervaring met de zonnecellen. In een pilotproject in Barendrecht is 
inderdaadd gebleken dat de houding van bewoners door ervaring wel degelijk 
positieff  kan veranderen (Van Mierlo 2000). 

Tabell  8.5. Effecten op betroffenen 

LEREN N 

Houdingg bij 
acceptatie e 

Positieff leren 

Amsterdam Amsterdam 

MeerderheidMeerderheid bewoners 

negatief negatief 

HoudingHouding meerderheid be-

wonerswoners negatief gebleven 

SOCIALEE AANPASSING 

Gedragsaanpassing g GeenGeen intentie tot energie-

besparing besparing 

Apeldoorn Apeldoorn 

Meerderheidd bewoners 
positief f 

Houdingg meerderheid 
bewonerss positief ge-
bleven n 

(Intentiee tot) aanpas-
singg gebruikspatroon 

Amersfoort Amersfoort 

ZonnecellenZonnecellen werden niet 

zozo belangrijk gevonden (1) 

Niett bekend 

Intentiee tot energie-
besparing g 

AC-project AC-project 

Niett bekend 

Niett bekend 

Niett bekend 

Geenn (intentie tot) Geen feitelijke energie-
energiebesparingg besparing 

TOENEMENDD GEBRUIK 

Acceptatie e Zonnewoningenn goed 
geaccepteerdd door 
kopers s 

Zonnewoningenn goed Zonnewoningen goed Zonnewoningen goed 
geaccepteerdd door geaccepteerd door geaccepteerd door 
koperss huurders kopers 

Cursief:: geen of beperkt effect 
(1)) Gebaseerd op ander onderzoek, dus niet vergelijkbaar met Apeldoorn en Amsterdam 



VergelijkingVergelijking van de pilotprojecten 183 3 

Dee pilotprojecten zijn gezien hun vele positieve effecten een groot succes in de 
verderee verspreiding van zonnecellen. In twee opzichten zijn alle onderzochte pro-
jectenn geslaagd. Vele nieuwe partijen participeerden in de projecten en de toekom-
stigee bewoners hebben de zonnepanelen zonder problemen geaccepteerd. Deze 
eerstee uitbreiding van het innovatie-diffusienetwerk rond zonnecellen in de 
woningbouww is tevens het eerste succes van de projecten. Maar liefst drie van de 
vierr projecten zijn succesvol wat betreft de cluster van effecten interactief leren, 
internee aanpassingen en herhaald gebruik. De deelnemers hebben van elkaar 
geleerdd en dat heeft hen ertoe aangezet om nieuwe projecten te realiseren en de 
aanpakk van nieuwe projecten te verbeteren. Hoewel de blijvende participatie 
vann de deelnemers uit de pilotprojecten op het totaal van alle projectontwikke-
laars,, architecten en gemeenten in Nederland niet zoveel betekent, heeft dit wel 
eenn sneeuwbaleffect. In nieuwe projecten kunnen immers weer actoren partici-
perenn die nog geen ervaring hebben met zonnecellen. 

Veell  leren, leren over betroffenen en nichevertakking hebben ook plaatsgevon-
denn in drie van de vier projecten. Naast een versteviging van de deelmarkt waar de 
pilotprojectenn zich op richtten hebben de pilotprojecten dus ook geleid tot het 
explorerenn van nieuwe deelmarkten. Over de effecten op de houding en het gedrag 
vann bewoners is, behalve over de acceptatie minder bekend. Het project in Apel-
doornn heeft tot positief leren en aanpassing van het gebruikspatroon geleid. Het 
anderee onderzochte project in Amsterdam niet. 

Dee totstandkomin g 

InIn de volgende paragrafen wordt de totstandkoming van de projecten beschreven. 
Nett als in de beschrijving van de casus gaat het om vier processen: netwerkvor-
ming,, onderhandeling, kennisuitwisseling en sturing. 

Omdatt bij een procesbenadering de chronologische volgorde van gebeurtenis-
senn van belang is, zijn in tabel 8.6 de projectfasen en de bijbehorende data weerge-
geven.. De fasen verliepen nauwelijks synchroon. Dit had echter weinig met de 
zonnecellenn te maken. Vanaf het moment dat de locatie was bepaald tot de 
gebruiks-- en evaluatiefase volgde de totstandkoming van de PV-projecten het 
bouwproces.. De terminologie voor de fasering van een bouwproject is daarom 
goedd geschikt om de totstandkoming van de PV-projecten in te delen. 

Netwerkvorming Netwerkvorming 

TijdelijkeTijdelijke netwerken 
Voorr de verspreiding van een nieuwe technologie is een volledig innovatie-
diffusienetwerkk van verschillende actoren nodig. De ontwikkeling van het innova-
tie-diffusienetwerkk voor zonnecellen in de woningbouw blijkt voor een deel plaats te 
vindenn binnen pilotprojecten. De tijdelijke netwerken van actoren die de vier pilot-
projectenn realiseerden waren allen heterogeen van aard. In alle netwerken waren 
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Tabell  8.6. Totstandkoming chronologisch 

fase fase 

initiatief f 

definitie e 

ontwerp p 

bouw w 

gebeurtenis gebeurtenis 

aanleidingg project 

haalbaarheidsstudie e 
afgerond d 

locatiee bepaald 

opdrachtgeverr bouw 
enn architect vast-
gesteld d 

subsidiee definitief 

contractenn met 
opdrachtgever r 
nieuwbouw w 

startt bouw 

Amsterdam Amsterdam 

aprill 1991 

eindd 1993 

beginn 1992 

septemberr 1993 

zomerr 1992 (Novem) 
zomerr 1993 (Thermie) 

februarii 1994 
(intentieverklaring) ) 
februarii 1995 
(definitief)? ? 

septemberr 1994 

Apeldoorn Apeldoorn 

eindd 1991 

oktoberr 1992 

eindd 1994 

19944 (projectont-
wikkelaar,, architect 1 ] 
19966 (architect 2) 

1994/19966 (Novem) 

februarii 1996 
(intentieverklaring) ) 
junii 1996 (contract) 

19966 ( 1 e fase) 
19988 (2£ fase) 

Amersfoort Amersfoort 

aprill 1993 

n.v.t. . 

septemberr 1993 

augustuss 1993 

decemberr 1993 
(Novem) ) 

aprill 1994 

oktoberr 1994 
novemberr 1995 

AC-project AC-project 

aprill 1994 

n.v.t. . 

beginn 1994? 

beginn 1994? 

88 mei 1995 

gebruikk oplevering woningen juni 1996 (laagbouw) 
septemberr 1996 
(hoogbouw) ) 

beginn 1997 ( T fase) augustus 1995 
eindd 1998 (2* fase) (1edeel) 

junii 1996 (2e deel) 

aprill 1996 

opleveringg PV 1996,, 2 oplevering 
1999 9 

paarr maanden 
naa woningen 

halverwegee 1996 april 1996 

nieuwkomerss (PV-leveranciers, subsidiegevers, adviesbureaus) betrokken. Het AC-
projectt was, gezien de deelnemers iets minder heterogeen dan de andere projecten, 
omdatt er geen subsidiegever of energiebedrijf als projectpartner in participeerde. De 
projectenn stemden wel weer overeen wat betreft de rol van de bewoners. In geen 
enkell  project hadden de bewoners invloed op de realisatie van de zonnewoningen. 

Dee vertegenwoordiging van de deelnemers in het tijdelijke netwerk liet in twee 
vann de drie projecten te wensen over. Vooral de projecten in Amsterdam en Apel-
doornn hadden te kampen met een slechte overdracht bij persoonswisselingen 
onderr meer bij de overgang van voorbereiding naar uitvoering. In Apeldoorn 
stoktee de besluitvorming bovendien omdat de vertegenwoordigers onvoldoende 
beslissingsbevoegdhedenn hadden. 

InIn Apeldoorn verliep de netwerkvorming en daarmee de totstandkoming van 
hethet project traag. De eerste gemeente die was benaderd wilde niet participeren 
onderr de gestelde voorwaarden. Hieruit blijkt dat niet alleen de structuur van het 
uiteindelijkee tijdelijke netwerk van belang is, maar ook de wijze waarop het net-
werkk gevormd is. De netwerkvorming rond het project in Amersfoort verliep zeer 
soepel.. De deelnemers waren het snel eens over de samenwerking. Doordat het 
netwerkk werd gevormd op basis van bestaande bilaterale contacten bestond er een 
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Tabe ll  8 .7 . Mot ieven voo r deelname 

Amsterdam Amsterdam Apeldoorn Apeldoorn Amersfoort Amersfoort AC-project AC-project 

PV-leverancierr Marktontwikkel ing; 

lerenn over systeemcon-

ceptt en dakintegratie 

Lerenn over eindgebrui-

kers;; ontwikkel ing 

dakintegratie e 

Novemm Leren over verkaveling en Leren over eigendom 

eigendomsverhoudingen; ; 

ontwikkel ingg dakinte-

gratie e 

Lerenn over dakintegratie Voor imago van bedr i j f 

enn systeemconcept FV-markt opgaan 

Lerenn over eigendom en 

beheer;; goede beleids-

matigee aanpak 

Energiebedrijff Leren over technische en Zel f ervaring opdoen ; Duurzame energie- (Aanslui tvoorwaarden 

organisatorischee aspec-

ten;; demonstrat ie aan 

energie-,, bouwbedri jven 

enn publiek; acceptatie 

onderr bewoners en 

publiekk verhogen 

Opdrachtgeverr Innovatie/ publ ic i te i t ; 

b o uww groot project realiseren; 

aandachtt voor mil ieu 

Architectt Moo i project realiseren; 

leefbaree woningen ont -

werpen n 

doelenn realiseren; leren formuleren) 

overr PV en bouwproces 

PVV heeft toekomst ; 

maatschappeli jkee taak 

enn wetteli jke verplich-

t ing ;; concurrentie; com-

binatiee van duurzame 

bronnen n 

Ervaringg opdoen met PV; Aandacht voor mil ieu Projectontwikkelaar 1 : 

publ ic i te i t ;; g roo t project en energie; innovatie; Extra energiemaatregel; 

realiserenn kans op f inanciering zichtbare energiemaat-

extraa mil ieumaatregelen regel; profileren met 

ietss nieuws 

Projectontwikkelaarr 2: 

invul l ingg mil ieudoelen; 

ietss extra's voor de be-

woners s 

Architectt 1 en 2: 

Bijdragenn aan PV; 

extraa opdrachten ver-

werven n 

Architectt 1: 

ervaringg opdoen 

Architectt 2: 

interessee nieuwe energie-

technieken n 

Landelijkee ui tstral ing Architect 1 en 2: 

vann project; aansluit ing Opdrach t uitvoeren 

bijj aandacht voor duur- Archi tect 2: 

zaamm bouwen; achter- ervaring opdoen met 

grondenn PV leren zonnecollectoren en 

kennenn -panelen 

Gemeente e 

Aannemer r 

Aandachtt voor mi l ieu; 

profi lerenn van de nieuw-

bouwwi jk ;; iets leuks 

doenn voor bewoners 

Uitwerkingg mil ieubeleid; {Mi l ieuwi jk realiseren); (Mi l ieuwi jk realiseren); 

voor touww nemen (experimenten uit- (experimenten uitvoe-

voeren)) ren) 

Goedee aansluitingen 

realiseren n 

Innovatief; ; 

extraa prof i ler ing 

Algemeenn Leermotieven bi j de helft Leermotieven bij 5 van Leermotieven bi j 4 van Leermotieven bi j 1 

vann de deelnemers de 8 deelnemers de 6 deelnemers deelnemer 

(Tussenn haakjes: secundaire ac tor ) 
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fundamentt van vertrouwen. Nog belangrijker is wellicht de mate waarin de partici-
patiee vrijwilli g was. De mate van vrijwilligheid varieerde van een geheel vrijwillig e 
actievee keuze, tot akkoord gaan met een soort 'package deal' of geen weerstand bie-
denn aan een opdracht. De woningcorporatie in Amersfoort en het energiebedrijf in 
Apeldoornn bijvoorbeeld kozen bewust voor de zonnecellen. In Apeldoorn en in het 
AC-projectt is er geen twijfel over mogelijk dat de projectontwikkelaars vrijwilli g 
participeerden,, omdat zij zelf het initiatief voor een project met zonnecellen had-
denn genomen. De projectontwikkelaar in Amsterdam daarentegen was bereid om 
zonnecellenn toe te passen, omdat het een eis was in de prijsvraag voor een groot, 
interessantt nieuwbouwproject. Enkele architecten maakten een ontwerp met zon-
necellen,, omdat hun opdrachtgever dat verlangde. 

Dee deelnemers kunnen behalve op hun sociale rol ook worden gekenschetst op 
basiss van hun motieven (zie tabel 8.7). Drie soorten motieven waren dominant in 
dee pilotprojecten: milieumotieven, leermotieven en de wens om zich te profileren. 
Voorr de leveranciers was marktontwikkeling een belangrijk motief. Daarnaast 
wildee Shell Solar Energy in tegenstelling tot Ecotec Systems ook leren van alle pro-
jecten.. Voor Novem waren leren en productontwikkeling belangrijk. De energie-
bedrijvenn wilden vooral leren over zonnecellen en meenden met het project invul-
lingg te kunnen geven aan hun duurzame energiedoelen. De gemeenten en de 
opdrachtgeverss voor de bouw participeerden ook vanuit een milieumotief. Zij wil-
denn zich ook met het project profileren. Leren was voor de gemeenten en de 
opdrachtgeverss van de bouw juist niet zo belangrijk. De motieven van de architec-
tenn waren zo gevarieerd dat zij niet samengevoegd kunnen worden. 

Alss de leermotieven per project worden vergeleken blijkt dat de dakenprojecten 
echtee 'leerprojecten' waren, omdat de helft of meer van de deelnemers iets wilden 
lerenn van het project. Een verschil was dat in Amsterdam geen van de bouwpartijen 
zelfleermotievenzelfleermotieven had en in de andere twee dakenprojecten wel. 

Socio-technobgischeSocio-technobgische regimes 
Omm radicaal nieuwe technologieën grootschalig toe te kunnen passen moet het 
bestaandee socio-technologische regime veranderen. Een dergelijke regimeverande-
ringg vereist de betrokkenheid van relatieve buitenstaanders. Het moet bovendien 
gedragenn worden door actoren van het bestaande regime. Alle pilotprojecten 
warenn ideaal in dit opzicht: 
1.. Er was een vroege betrokkenheid van de leverancier van zonnecellen Shell 

Solarr Energy of Ecotec Systems en soms Novem en het adviesbureau Ecofys. 
Zijj  waren de actoren uit de PV-niche. Zij hadden als primaire wens om zonne-
cellenn (op termijn) grootschalig te kunnen introduceren. De projecten dreven 
voorr een deel op hun kennis over zonnecelsystemen. Participatie van deze acto-
renn in een vroeg stadium was daarom noodzakelijk. Dit relativeert de kritiek 
vann bouwpartijen op de vroege betrokkenheid van de leverancier van de zonne-
celsystemen.. Op het moment van de pilotprojecten bestonden er geen andere 
actorenn die het potentiële nieuwe regime konden vertegenwoordigen. 
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2.. De pilotprojecten werden gedragen door bestaande regimes. De onderzochte 
pilotprojectenn laten daar twee varianten op zien. In de eerste variant werden de 
projectenn gedragen door de projectontwikkelaar. Dit was de situatie in het AC-
projectt en in Apeldoorn. Het draagvlak binnen de energiebedrijven voor deze 
projectenn was beperkt of afwezig. In de tweede variant bestond het draagvlak in 
eerstee instantie bij het energiebedrijf, zoals het geval was in Amsterdam en 
Amersfoort.. Het draagvlak onder architecten was in beide varianten hetzelfde. 

Hoewell  juist actoren uit de energiesector en bouwsector de projecten trokken, 
kunnenn zij niet als vertegenwoordigers van het potentiële nieuwe PV-regime wor-
denn beschouwd. Zij hadden ten tijde van de totstandkoming van de pilotprojecten 
nogg geen beleid ten aanzien van zonnecellen en hadden er ook geen of weinig ken-
niss over. 

Inn de pilotprojecten kwamen dus drie werelden samen. De bouwsector, de ener-
giesectorr en de PV-actoren. Zowel de bouwsector als de energiesector zijn onder-
deell  van bestaande socio-technologische regimes. Bouwpartijen zijn partijen die 
gewoonlijkk gezamenlijk een nieuwbouwproject realiseren: de projectontwikkelaar, 
dee architect en de aannemer. De gemeente en de woningcorporatie kunnen ook als 
'bouwpartij'' worden gezien. De confrontatie tussen de verschillende werelden 
vondd niet alleen plaats op het snijvlak van de PV-wereld en de andere twee, maar 
ookk tussen de bouw- en de energiesector. Dit zal blijken uit paragraaf Goede 
onderhandelingen.. De bewoners maakten onderdeel uit van beide bestaande regi-
mess als eigenaar of huurder van de woning en als elektriciteitsgebruiker. 

GoedeGoede onderhandelingen 

InIn een complexe, onzekere omgeving is principieel onderhandelen de aangewezen 
vormm van interactie om naar win-win situaties te kunnen streven. Er moet dan 
onderr meer overeenstemming zijn over een projectdoel. Dit doel moet breed 
genoegg zijn om belangen aan bod te laten komen en voor de deelnemers specifiek 
genoegg zijn om zich voor in te zetten. In alle projecten waren de deelnemers het 
eenss over het doel om zonnewoningen te realiseren. Sommige deelnemers hadden 
eigenn specifieke doelen ten aanzien van zonnecellen, voor andere lag de nadruk 
meerr op het realiseren van de woningen. De deelnemers konden hun eigen doelen 
voldoendee onderbrengen in het projectdoel. 

Tochh kunnen de projecten niet onder één noemer worden gebracht wat betreft 
dee projectdoelen. Er was een grote verscheidenheid aan ambities. De drie projecten 
diee naar dakintegratie streefden waren ambitieus, omdat zij iets wilden presteren 
datt in een eerder project niet goed gelukt was.4 Het AC-project was technisch 
gezienn innovatiever, omdat de woningen met een PV-systeem werden toegerust dat 
nogg niet eerder was toegepast. De technische integratie en daarmee de bouwkun-
digee complexiteit was echter beperkt door het systeem boven op de daken te plaat-
sen.. Voor de architecten was het geen enkel probleem om de kleine AC-modules 
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toee te voegen aan het ontwerp voor de woningen. Bovendien waren het relatief 
goedkopee systemen, omdat ze zo klein waren. 

Dee ambitie van een project kan worden afgelezen aan de technische en sociale 
innovativiteit,, aan de mate waarin integratie van de nieuwe technologie in be-
staandestaande technische en sociale systemen wordt nagestreefd en aan schaalkenmerken, 
zoalss de omvang van het tijdelijke netwerk, de omvang van het te realiseren techni-
schee systeem en het aantal woningen. Een hoge ambitie brengt grote financiële risi-
co'ss met zich mee door onbekendheid met investeringskosten en meerwerkkosten. 

Hett project in Amsterdam is het meest ambitieuze project. Het tijdelijke net-
werkk was zeer uitgebreid doordat er twee subsidiegevers en twee leveranciers bij 
betrokkenn waren. Het was ook het eerste project waarin de stap werd gewaagd van 
dee 10 zonnewoningen gerealiseerd in Heerhugowaard naar ioo woningen. Het 
belangrijkstee was dat de initiatiefnemers de zonnecellen vanaf de allereerste fase 
wildenn integreren in het gehele (stede)bouwkundige proces, terwijl in de andere 
projectenn de verkaveling van de gekozen locaties als uitgangspunt werd genomen. 
Dee projecten in Apeldoorn en Amersfoort zijn vanwege hun doel om grote dak-
geïntegreerdee systemen te realiseren ook vrij ambitieus te noemen. Het AC-project 
was,, hoewel technisch innovatief, het minst ambitieus. 

Inn een principieel onderhandelingsproces bestaat niet alleen overeenstemming 
overr het projectdoel, maar ook over het proces. Of, zoals Susskind en anderen het 
noemen,, het proces moet zelforganiserend zijn (Susskind et al. 1999). De deelne-
merss kunnen bijvoorbeeld eigen procesnormen vastleggen. Alleen in het project in 
Amersfoortt hebben deelnemers procesafspraken gemaakt die specifiek voor het 
PV-projectt golden. In het AC-project werden zoveel mogelijk de normale bouw-
proceduress gevolgd. In Apeldoorn en Amsterdam voelden sommige deelnemers 
zichh onvoldoende eigenaar van de wijze waarop het project tot stand kwam. Ook 
watt betreft de openheid en de creativiteit van het onderhandelingsproces is Amers-
foortt de positieve uitzondering. In dit project namen de deelnemers elkaar serieus. 
Zee waren helder over hun eigen positie en zenen zich serieus in voor het project. 
Hoewell  de onderhandelingen niet echt creatief verliepen in die zin dat meerdere 
optiess werden uitgezocht, waren de deelnemers meestal tevreden over de gekozen 
oplossingen.. In Amsterdam en Apeldoorn bestonden wrijvingen tussen deelne-
mers.. Deze wrijvingen concentreerden zich op de verhouding tussen het energie-
bedrijff  en de projectontwikkelaar. Dit had onder meer te maken met de verwach-
tingenn die de actoren hadden over de inzet van de ander. De gemeente en de 
projectontwikkelaarr in Amsterdam vonden bijvoorbeeld dat het energiebedrijf 
niett zo zou moeten 'pushen', terwijl de projectontwikkelaar in Apeldoorn juist een 
groteree inzet van het energiebedrijf verwachtte. Veel genomen besluiten werden 
niett door alle deelnemers in Apeldoorn en Amsterdam goedgekeurd. Ze legden 
zichh erbij neer. Tijdens de bouw ontstonden bovendien afstemmingsproblemen 
tussenn de PV-leverancier en de aannemer. 

Doorr de keuze voor eenvoud in het AC-project was een open onderhandelings-
process daar niet aan de orde. Maar ook daar zijn aanwijzingen dat de samenwer-
kingg beter had kunnen verlopen. Ecotec Systems die in opdracht van de project-
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ontwikkelaarr de contacten met andere partijen onderhield was niet geheel tevreden 
mett de samenwerking. 

Eenn ander kenmerk van principieel onderhandelen is gebruik maken van externe 
informatie.. Bruikbare eigen ervaring, zoals rond zonthermische systemen, werd 
doorr de nieuwe deelnemers waar mogelijk benut. Voor de twee projecten waarvoor 
inn 1991 al het initiatief werd genomen werd de beperkte beschikbare informatie ont-
slotenn middels een haalbaarheidsstudie. De processen waren verder grotendeels 
gebaseerdd op de kennis over zonnecellen die de nieuwkomers en het energiebedrijf 
inbrachten.. De architecten kregen informatie via de energiebedrijven en de PV-
leveranciers.. In het AC-project had geen enkele deelnemer ervaring met zonnecel-
len.. Ecotec Systems heeft zich hierover bij meerdere leveranciers geïnformeerd. 
Alleenn in Apeldoorn was ervoor gekozen om een architect die ervaring had met zon-
necellenn in een renovatieproject een brochure te laten schrijven. Op deze wijze 
werdd de kennis van een 'soortgenoot' voor de architecten van het project in Apel-
doornn ontsloten. Omdat de bouwkundige kwaliteit van zonnedaken zorgen baar-
den,, zijn voor de dakconstructies in Amsterdam en Amersfoort testen uitgevoerd. 
Dezee testen kunnen als een vorm van 'joint fact finding' worden gezien. 

Err zijn geen aanwijzingen dat bij de realisatie van de projecten belangrijke 
externee informatie over het hoofd is gezien. Er was op het moment van de onder-
handelingenn bovendien maar weinig geschikte externe informatie beschikbaar. 
Voorr de onderzochte pilotprojecten is gebruik maken van externe informatie dan 
ookk geen onderscheidend evaluatiecriterium. 

Netwerksturing Netwerksturing 

Projectleiderss kunnen ernaar streven de onderhandelingen te richten op het berei-
kenn van win-win situaties. Of dit gebeurde kan alleen worden beoordeeld voor de 
periodeperiode voorafgaand aan de bouw, want daarna kenden alle onderzochte projecten 
coördinatieproblemen.. In de drie dakenprojecten waren de bouwvan de woningen 
enn de installatie van de zonnepanelen slecht op elkaar afgestemd, omdat de op-
drachtgeverr van de zonnepanelen niet dezelfde was als van de bouw. Coördinatie 
ontbrakk simpelweg. Ook in het AC-project waar de bouw- en de PV-opdrachtgever 
well  een en dezelfde waren was de uitvoering lastig. 

Inn de fasen voorafgaand aan de bouww bestond meer onderscheid tussen de pro-
jecten.. In twee projecten was de sturing door de projectleider niet gelegitimeerd. In 
Apeldoornn vonden deelnemers het energiebedrijf als projectleider te afwachtend 
enn in Amsterdam vonden deelnemers dat het energiebedrijf teveel op de inhoud 
stuurdee en te weinig oog had voor de belangen van anderen. Enkele deelnemers 
vann deze projecten gaven daarom aan dat zij behoefte hadden aan een onafhanke-
lij kk procescoördinator. Belangrijke sturende kracht in het project in Apeldoorn 
kwamm van de PV-leverancier en de projectontwikkelaar. In Amsterdam bemid-
deldee de gemeente bij impasses. 

Inn Amersfoort en het AC-project was de sturing wel gelegitimeerd. Het AC-pro-
jectt kenmerkte zich echter niet door netwerksturing. Het project in Amersfoort 
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wel.. Dit project maakt duidelijk dat projectleiders op een eenvoudige manier de 
netwerkvorming,, de onderhandelingen en de kennisuitwisseling met bewoners 
positieff  kunnen beïnvloeden. De projectleider vond het belangrijk dat de deelne-
merss informatie uitwisselden. De deelnemers die regelmatig bijeen kwamen in een 
projectgroepp hadden allen een rol in de voorbereiding van de vergaderingen. Ook 
hethet houden van een tussenevaluatie en een eindevaluatie, waarvoor de deelnemers 
allenn vooraf onderwerpen aan konden dragen kan als een vorm van netwerksturing 
wordenn gezien. Ten slotte heeft het energiebedrijf als projectleider, bijvoorbeeld 
doorr een communicatiewerkgroep in te stellen, steeds helder gemaakt dat niet 
alleenn de technische aspecten, maar ook sociale aspecten heel belangrijk werden 
geacht. . 

KennisKennis voor en over bewoners 

Dee bewoners van de zonnewoningen participeerden niet in de totstandkoming van 
dee pilotprojecten. De interactie tussen de bewoners en de deelnemers verliep indi-
rectt via uitwisseling van kennis. Kennisuitwisseling verloopt goed als de schrifte-
lijkee en mondelinge informatie die bewoners krijgen goed is en als het product 
waarinn de nieuwe technologie is verwerkt aantrekkelijk is. De kennisuitwisseling 
tijdenss koop moet onderscheiden worden van de kennisuitwisseling tijdens bewo-
ning.. Tijdens de koop of bij de inschrijving voor een huurwoning hebben toekom-
stigee bewoners alleen nog maar een beeld van de nieuwe technologie. Op basis van 
ditt beeld bepalen zij of ze de zonnewoning aantrekkelijk vinden. Pas tijdens de 
bewoningg wordt de aantrekkelijkheid van de technologie ook bepaald door con-
cretee ervaringen met de zonnewoning, zoals met het uiterlijk van de daken met 
zonnepanelenn of de wijze waarop het energiebedrijf klachten afhandelt. 

Tijdenss de verkoop van de zonnewoningen in Apeldoorn was voldoende infor-
matiee verstrekt volgens de toekomstige bewoners. In Amsterdam echter waren de 
zonnepanelenn geen onderdeel van de eerste verkoopinformatie die woningzoeken-
denn ontvingen. De kopers vonden dan ook dat er onvoldoende informatie was ver-
strektt om te besluiten om een zonnewoning te kopen. Tijdens de bewoning was 
hett andersom. De informatievoorziening voor bewoners werd in Amsterdam onder 
invloedd van de lekkageproblemen uitgebreider dan in Apeldoorn. In Amersfoort is 
zowell  tijdens de inschrijving als tijdens de bewoning informatie verschaft aan de 
bewoners.. In het AC-project werd tijdens de verkoop wel informatie over de zonne-
cellenn verschaft, maar na oplevering van de woningen voor zover bekend niet. 

Dee aantrekkelijkheid van het product is afgelezen aan projectverschillen wat 
betreftt de eigendomsverhoudingen en de ervaringen in de gebruiksfase. Alleen 
overr Amsterdam en Apeldoorn zijn vergelijkbare enquêteresultaten beschikbaar. 
Hett verschil in eigendomsverhoudingen lijk t zich te weerspiegelen in de mening 
vann degenen die de woningen hadden gekocht. De kopers in Amsterdam die geen 
eigenaarr waren van hun zonnedak waren meer bezorgd over de juridische conse-
quentiess van het kopen van een PV-woning dan de kopers in Apeldoorn. Ook von-
denn de kopers in Amsterdam het een groter probleem dat zij hun dak niet zouden 
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kunnenn veranderen. Tijdens de koop was de technologie voor de bewoners in 
Amsterdamm dus minder aantrekkelijk dan voor de bewoners in Apeldoorn. 

Hetzelfdee geldt voor de periode van de bewoning. Tijdens de bewoning be-
zorgdee het zonnecelsysteem in Amsterdam de bewoners vrij veel overlast, met 
namee vanwege lekkages. In Apeldoorn waren wel problemen, maar deze werden 
minderr vaak als persoonlijke overlast ervaren. In beide projecten meende een deel 
vann de bewoners dat klachten slecht waren afgehandeld. In Amsterdam vonden de 
bewonerss nog meer dan tijdens de koop dat de zonnepanelen hen belemmerden in 
dee mogelijkheid om hun woning aan te passen. De positieve ervaringen waren niet 
onderscheidend.. Zowel in Amsterdam als in Apeldoorn vond een meerderheid de 
woningenn mooi. Ook de reactie van mensen in hun omgeving was over het alge-
meenn positief. 

Dee terugkoppeling van kennis over de bewoners naar de deelnemers verliep 
alleenn via informatie. Hierin onderscheiden de dakenprojecten zich gunstig van 
hett AC-project. Er was informatie over de acceptatie door toekomstige bewoners 
bijj  alle vier de projecten. Maar alleen in de dakenprojecten is onderzoek gedaan 
onderr de (toekomstige) bewoners. In deze projecten wisten de deelnemers boven-
dienn door klachten welke problemen bewoners van de zonnewoningen hadden. 

DeDe succesfactoren 

Inn tabel 8.8 staat een overzicht van de interne processen. De processen zijn beschre-
venn aan de hand van de oorspronkelijke en nieuw geformuleerde indicatoren. De 
projectenn onderscheiden zich op drie nieuwe procesindicatoren: gebruik maken van 
bestaandee bilaterale contacten, de hoogte van de ambities en leermotieven. Drie 
procesindicatorenn die van tevoren waren geformuleerd, zijn niet onderscheidend 
voorr de onderzochte pilotprojecten: de heterogeniteit van het netwerk, de overeen-
stemmingg over het projectdoel en gebruik maken van informatie uit de omgeving. 

Tussenn de indicatoren van netwerkvorming blijkt geen enkele samenhang te 
bestaan.. De indicatoren voor principieel onderhandelen vertonen wel samenhang. 
Dee cluster van zelforganiserend proces, open proces en creatief proces is heel strikt, 
wantt het komt maar in één project voor. Waarschijnlijk zijn deze indicatoren 
onlosmakelijkk met elkaar verbonden. Ze zijn dan ook samengevoegd tot de nieuwe 
indicatorr 'open en creatief proces'. Daarnaast blijkt dat in elk project overeenstem-
mingg over het projectdoel bestond en gebruik werd gemaakt van informatie uit de 
omgeving.. Het is goed denkbaar dat deelnemers pas tot overeenstemming over het 
projectdoell  kunnen komen als ze vinden dat er voldoende informatie uit de omge-
vingg is. Informatie uit de omgeving wordt dan ook niet meer als zelfstandige pro-
cesvoorwaardee beschouwd. 

Dee twee indicatoren van sturing komen niet altijd gezamenlijk voor. Omdat 
netwerksturingg niet voorkomt in een project zonder dat de sturing legitiem is en 
andersomm wel kan worden vermoed dat legitimiteit voor kan komen zonder dat 
sprakee is van netwerksturing, wordt verondersteld dat legitimiteit een voorwaarde 
iss voor netwerksturing. 
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Tabell  8.8. Netwerkvorming, onderhandelen en sturing 

Amsterdam Amsterdam Apeldoorn Apeldoorn Amersfoort Amersfoort AC-project AC-project 

NETWERKVORMING G 

Heterogeenn netwerk Tijdelijk netwerk van Tijdelijk netwerk van Tijdelijk netwerk van 
bouw-,, energie- en bouw-, energie- en bouw-, energie- en 
PV-partijen.. Bewo- PV-partijen. Bewo- PV-partijen. Bewoners 
nerss niet. ners niet. niet. 

Leermotieven n Leermotievenn nieuw-
komerskomers en energiebe-
drijf.. Bouwpartijen 

Bestaandee contacten Niet 
gebruiken n 

Vrijwillige e 
participatie e 

Juistee vertegen-
woordiging g 

ONDERHANDELEN N 

Beperkt:Beperkt: PVwas voor-
waarde waarde 

SlechteSlechte kennisover-
drachtdracht bij vele persoons-

Nieuwkomers,, ener- Nieuwkomers, energie-
giebedrijff en bouw- bedrijf en bouwpartijen 
partijenn gericht op gericht op leren 
leren n 

BestaandBestaand contact tussen Bestaande bilaterale 
projectontwikkelaarprojectontwikkelaar en contacten tussen 
gemeentegemeente woningcorporatie, ener-

giebedrijf,, gemeente en 
leverancier r 

Zeerr groot: eigen ini- Groot: vrijwillige aan-
tiatieff melding 

SlechteSlechte kennisover- Een beperkt probleem 
drachtdracht bij persoonswisse-
lingenlingen en te weinig 
beslissingsbevoegdheid beslissingsbevoegdheid 

Tijdelijkk netwerk van 
bouwpartijenn en een 
PV-partij.. Energie-
bedrijff is een secundaire 
actor.. Bewoners niet. 

AlleenAlleen architect gericht 
opop leren 

Niet Niet 

Zeerr groot: eigen ini 
tiatief f 

Geenn problemen 
voorr zover bekend 

Overeenstemmingg Overeenstemming 
overr doel 

Ambitiee projectdoel Zeer hoog 

Overeenstemmingg Overeenstemming 

Zelforganiserend d 
proces s 

Openn proces 

Creatieff proces 

Informatiee uit 
omgeving g 

STURING G 

Gelegitimeerde e 
sturing g 

Netwerksturing g 

NiemandNiemand voelde zich 
eigenaareigenaar van proces 

VeelVeel wrijvingen, 
veelveel gedogen 

VeelVeel keuzes en oplos-
singensingen werden gedoogd 

Gebruiktt voor 
zoverr nodig 

NietNiet gelegitimeerd: te 
sturend sturend 

VooralVooral sturing op 
inhoud inhoud 

Hoog g 

DeelDeel van deelnemers 
voeldevoelde zich geen eige-
naarnaar van proces 

Hoog g 

Specialee aanpak 

EnkeleEnkele centrale deelne- Open onderhande-
mersmers ontevreden over lingen op inbreng van 
houdinganderenhoudinganderen aannemer na 

VeelVeel keuzes en oplos- Tevredenheid over 
singensingen werden gedoogd besluiten, maar onder-

handelingenn niet echt 
creatief f 

Gebruiktt voor 
zoverr nodig 

NietNiet gelegitimeerd: te 
beperkt beperkt 

Gebruiktt voor 
zoverr nodig 

Gelegitimeerdd tot 
bouw w 

BeperktBeperkt aantal kenmer- Kenmerken van net-
kenken van netwerksturing werksturing 

Overeenstemming g 

Laag g 

CeenCeen speciale proce-
dures dures 

GeenGeen multilaterale 
onderhandelingen. onderhandelingen. 
SamenwerkingSamenwerking volgens 
leverancierleverancier niet echt goed 

SnelheidSnelheid stond voorop 

Gebruiktt voor 
zoverr nodig 

Gelegitimeerd d 

TraditioneleTraditionele sturing 

Cursief:: proces niet goed 
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Eénn project voldoet aan het beeld van een goede totstandkoming zoals in het 
theoretischee hoofdstuk is geschetst (zie tabel 8.8). In het project in Amersfoort 
warenn alle succesfactoren aanwezig. Er werd niet alleen een heterogeen netwerk 
gevormd,, maar het was ook een goed project wat betreft de vertegenwoordiging en 
hett gebruik kunnen maken van bestaande contacten. De onderhandelingen en de 
sturingg verliepen ook goed. In de andere drie projecten is niet open en creatief 
onderhandeldd en vond geen netwerksturing plaats. Ook in enkele andere opzich-
tenn verliep de totstandkoming minder positief dan in Amersfoort. 

Hett proces dat positieve effecten op bewoners zou moeten verklaren is kennis-
uitwisselingg over de nieuwe technologie op basis van schriftelijke en mondelinge 
informatiee en het innovatieve product. Tabel 8.9 geeft de resultaten van het empi-
rischee onderzoek weer. In Apeldoorn verliep de kennisuitwisseling gezien de infor-
matiee bij acceptatie en de aantrekkelijkheid van het product bij acceptatie en bij 
gebruik,, beter dan in Amsterdam. Er is echter geen reden om aan te nemen dat 
dezee succesfactoren met elkaar verbonden zijn. In de volgende paragraaf wordt 
beschrevenn in hoeverre de kennisuitwisseling inderdaad een verklaring biedt voor 
dee effecten op bewoners. 

Tabdd 8.9. Kennisuitwisseling 

Terugkoppelin g g 

Goed ee informati e bi j 

acceptati e e 

Aantrekkelij kk  produc t bi j 

acceptati e e 

Goed ee informati e bi j 

gebrui k k 

Aantrekkelij kk  produc t bi j 

gebrui k k 

Amsterdam Amsterdam 

Middel ss longitudinaa l 

bewonersonderzoe kk en 

klachte n n 

OnvoldoendeOnvoldoende  informatie 

MinderMinder  dan in  Apeldoorn 

Ja,, na klachte n 

VeelVeel  persoonlijke  overlast; 

mooiemooie  woningen;  positieve 

readies readies 

Apeldoorn Apeldoorn 

Middel ss longitudinaa l 

bewonersonderzoe kk en 

klachte n n 

Ja a 

Overr  het algemee n wel 

Ja a 

Weini gg persoonlijk e 

overlast ;;  mooi e 

woningen ;;  positiev e 

Amersfoort Amersfoort 

Middel ss longitudinaa l 

bewonersonderzoe kk en 

klachte n n 

Ja(1 ) ) 

Minn o f meer (1) 

Ja(1 ) ) 

WoningenWoningen  niet  mooier  dan 

zonderzonder  zonnecellen  (1) 

AC-prqject AC-prqject 

Geen Geen 

Nie tt  beken d 

Nie tt  beken d 

Nie tt  beken d 

Niett  beken d 

reacties s 

Cursief::  proces niet goed 
(1)) Gebaseerd op ander onderzoek, dus niet vergelijkbaar met Amsterdam en Apeldoorn 
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Naarr  een verklarin g van het succe s van pilotprojecte n 

Netwerkvorming,Netwerkvorming, onderhandeling en sturing 

Watt is de invloed van de interne processen op de directe effecten op deelnemers en 
betroffenenn van pilotprojecten? De veronderstelling was dat de interne processen 
invloedd hebben op de directe effecten van de pilotprojecten en dat het succes groter 
zouu zijn naarmate de processen beter verlopen. In algemene zin blijkt deze ver-
wachtingvoorr de effecten op deelnemers te kloppen (zie tabel 8.10). Het project in 
Amersfoortt voldeed aan de meeste procesvoorwaarden (indicatoren) en heeft veel 
positievee effecten gehad. Het project in Amsterdam voldeed aan de minste proces-
voorwaardenn en heeft de minste positieve effecten gehad. Het project in Apeldoorn 
enn het AC-project zitten hier tussenin. Maar op basis van dit totaalbeeld is niet te 
begrijpenn waarom het succes van Apeldoorn even groot is als dat in Amersfoort, 
terwijll  de totstandkoming een stuk minder goed verliep. De verklaring van effec-
tenn richt zich in het onderstaande daarom op de belangrijke (clusters van) effecten 
afzonderlijk. . 

Tabell  8.10. Positieve effecten en procesvoorwaarden in aantallen 

Positievee effecten 

Procesvoorwaarden n 

Amersfoort Amersfoort 

7 7 

13 3 

Apeldoorn Apeldoorn 

7 7 

6 6 

AC-project AC-project 

4 4 

6 6 

Amsterdam Amsterdam 

4 4 

5 5 

Positieff en negatief leren zijn niet meegenomen in deze berekening. 

All ee projecten hebben ertoe geleid dat nieuwe actoren medewerking hebben ver-
leend.. Dit chronologisch gezien eerste effect kan eenvoudig worden verklaard uit 
dee vorming van een heterogeen tijdelijk netwerk en overeenstemming over het 
projectdoel.. Omdat zonnewoningen zonder actoren uit het bouwregime niet gere-
aliseerdd kunnen worden, was het ten tijde van deze eerste pilotprojecten onvermij-
delijkk om nieuwe actoren in het tijdelijke netwerk te betrekken. Een belangrijke 
voorwaardee voor hun participatie was dat zij instemden met het projectdoel of 
hieroverr in onderhandeling tot overeenstemming kwamen. 

Voorr de eerste cluster van effecten op deelnemers (veel leren en nichevertak-
king)) bestaan twee verklarende factoren. In de drie ambitieuze projecten is veel 
geleerdd en vond nichevertakking plaats. Dit waren ook de projecten waar de helft 
off  meer deelnemers wilden leren van het project. Doordat meerdere actoren leer-
motievenn hadden en het project een hoge ambitie had hebben deelnemers kenne-
lij kk positieve verwachtingen van nieuwe potentiële marktniches gekregen. De 
beperktee leermotieven en de lage ambitie van het AC-project verklaren waarom in 
ditt project niet veel is geleerd en geen nichevertakking heeft plaatsgevonden. 

Alss de tweede cluster van directe effecten wordt beschouwd (interactief leren, 
internee aanpassingen en herhaald gebruik) hadden drie projecten succes. In Apel-
doorn,, Amersfoort en het AC-project is interactief geleerd, hebben deelnemers 
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internee veranderingen doorgevoerd en zijn ze doorgegaan met het realiseren van 
PV-projecten.. Een verklaring voor het succes van deze drie projecten ligt niet direct 
voorr de hand, want slechts in één van deze projecten verliepen de netwerkvorming, 
onderhandelingenn en sturing goed. Als de projecten in Amsterdam en Amersfoort 
wordenn vergeleken lijken de verwachtingen uit het theoretische hoofdstuk wel ge-
heell  te kloppen. Een goede netwerkvorming, principiële onderhandelingen en goede 
sturingg hebben in Amersfoort geleid tot positieve effecten op de deelnemers. De 
minderr positieve effecten in Amsterdam kunnen verklaard worden uit de minder 
goedee processen bij de totstandkoming. Het AC-project had wel positieve resulta-
ten,, maar er was geen sprake van uitgesproken positieve processen. Dit kan begre-
penn worden uit de vrijwillig e participatie van de bouwopdrachtgever en de lage 
ambitiess van het AC-project. Dit zijn de twee indicatoren die voor het AC-project 
positieff  waren en voor het project in Amsterdam negatief (zie tabel 8.8). Het AC-pro-
jectt was technisch niet zo ingrijpend en de financiële risico's waren laag. Daardoor 
warenn de processen relatief simpel en de verhoudingen vrij normaal. Vermoedelijk 
hoevenn bij lage ambities niet veel extra eisen aan de totstandkoming te worden gesteld. 

Hett project in Apeldoorn past niet in dit nieuwe verwachtingspatroon. De 
bouwopdrachtgeverr participeerde weliswaar vrijwillig , maar de ambities waren vrij 
hoog.. En toch heeft dit project ondanks afwezigheid van een open en creatief pro-
cess en netwerksturing tot positieve resultaten geleid. Er is, naast de vrijwillig e parti-
cipatiee van de bouwopdrachtgever geen enkele indicator die kan verklaren waarom 
hett project in Apeldoorn meer succes had dan het project in Amsterdam. Alle 
anderee indicatoren waarop de vier pilotprojecten zich onderscheiden blijken geen 
noodzakelijkee voorwaarden te zijn voor het succes. 

Dee indicator legitieme sturing biedt een aanknopingspunt voor een aanvullende 
verklaring.. In beide projecten hadden deelnemers kritiek op de sturing door het 
energiebedrijff  als projectleider. In Amsterdam vonden ze het energiebedrijf vooral 
lastigg en waren ze zelf vrij afwachtend. In Apeldoorn daarentegen wilden ze juist 
datt het energiebedrijf zich meer zou inzetten en was dit aanleiding om zelfsturend 
opp te treden om het project te laten slagen. Niet principiële onderhandelingen of 
netwerksturingg door de projectleider bleken de bindende kracht te zijn, maar stu-
ringg door meerdere deelnemers. In Apeldoorn hadden zowel de projectontwikke-
laarr als de leverancier van zonnecellen af en toe een leidende rol om het project te 
kunnenn realiseren. In Amsterdam was dat zeker niet het geval. Daarom conclu-
deerdee het energiebedrijf in Amsterdam dat betrokken partijen een te afwachtende 
houdingg hadden (Energie Noord West s.a.). Een ambitieus project kan dus niet tot 
interactieff  leren, interne aanpassingen en herhaald gebruik leiden zonder een posi-
tievee daadkrachtige inzet van andere deelnemers ofwel doordat ze een open en cre-
atieff  onderhandelingsproces mogelijk maken, ofwel doordat ze zelf sturen op reali-
satiee van het project. 

Hett is niet aannemelijk dat, zoals het energiebedrijf in Amsterdam voorstelde, 
financieelfinancieel commitment vragen van de deelnemers een oplossing is. De houding 
vann deelnemers lijkt , gezien het belang van vrijwillig e participatie al in een eerder 
stadiumm te worden bepaald: bij de benadering van potentiële deelnemers. Het is 
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waarschijnlijkk essentieel om potentiële deelnemers als initiatiefnemer zorgvuldig te 
benaderen:: om tijd te nemen om ze werkelijk te enthousiasmeren of zo nodig om 
verderr te zoeken naar enthousiaste partners en in elk geval om elk gevoel van dwang 
doorr koppelverkoop te vermijden, maar deze juist onderwerp van onderhandeling 
tee maken. Ook in de initiatieffase lijk t netwerksturing dus essentieel te zijn. 

Internee processen hebben aantoonbaar invloed op de directe effecten van een 
pilotprojectt op de deelnemers. Er hoeft echter niet aan veel procesvoorwaarden te 
wordenn voldaan voor positieve resultaten van pilotprojecten. Basisvoorwaarden 
zijnn de vorming van een tijdelijk netwerk dat uit verschillende soorten actoren be-
staatt en overeenstemming tussen hen over het projectdoel. Voor veel leren en niche-
vertakkingg zijn een hoge ambitie en leermotieven noodzakelijk. Voor interactief 
leren,, interne aanpassingen en herhaald gebruik is vrijwillig e participatie noodza-
kelijk.. De vraag die resteert is wat wel het belang is van een open en creatief onder-
handelingsprocess en van netwerksturing. In de eerste plaats blijkt een principieel 
onderhandelingsprocess gewoon prettiger te zijn voor de deelnemers. Hoewel de 
deelnemerss uit Apeldoorn wel door wilden gaan met zonnecellen, is het maar de 
vraagg of ze dat met dezelfde partners zouden willen doen. Bovendien zijn de effec-
tenn in Amersfoort wel beter dan in Apeldoorn: er is nog meer geleerd en nog meer 
interactieff  geleerd. Ook zijn de nieuwe projecten die deelnemers uit Amersfoort 
realiserenn veel duidelijker echt een vervolg op het pilotproject dan in Apeldoorn. 
Bovendienn is het gezien de problemen in Apeldoorn goed denkbaar dat het project 
helemaall  niet gerealiseerd zou zijn en dat het deelnemers niet aangezet zou hebben 
omm vervolgprojecten te realiseren, terwijl in het project in Amersfoort succes veel 
meerr verzekerd was. Open en creatief onderhandelen en netwerksturing zijn dus 
weliswaarr niet noodzakelijk, maar wel nuttig. Als deze procesvoorwaarden afwezig 
zijnn kan sturing door meerdere actoren deze vervangen. 

Kennisuitwisseling Kennisuitwisseling 

Deelnemerss konden niet interactief leren met de bewoners, omdat de bewoners 
niett participeerden in de totstandkoming van de projecten. De deelnemers konden 
well  over de bewoners leren door terugkoppeling van kennis. In de drie projecten 
waarr bewonersonderzoek is gedaan en waar bewoners hebben geklaagd over de sys-
temenn is inderdaad geleerd over de bewoners. Omdat de resultaten van het bewo-
nersonderzoekk ten tijde van de interviews nog niet verspreid waren onder de deel-
nemers,, bestaat de kans dat ze later nog meer geleerd hebben over bewoners. De 
driee projecten waarin is geleerd over de bewoners waren tevens de projecten met 
eenn hoge ambitie. Ook een hoge ambitie is dus waarschijnlijk een voorwaarde voor 
lerenn over bewoners, omdat de kans op problemen in de gebruiksfase dan groter is 
zodatt via klachten van de bewoners vanzelf informatie wordt teruggekoppeld naar 
dee deelnemers en omdat de deelnemers dan onzekerder zullen zijn over de reactie 
vann eindgebruikers. 
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Positievee effecten op de bewoners konden alleen worden bereikt door een goede 
kennisuitwisseling.. Hoewel de kennisuitwisseling in het ene project heel anders 
wass dan in het andere, werden de zonnewoningen in alle projecten makkelijk ver-
huurdd of verkocht. Dat de zonnewoningen werden geaccepteerd kan dus niet wor-
denn verklaard uit kennisuitwisseling. 

Hett is plausibel dat de kennisuitwisseling wel van invloed was op de houding 
tenn aanzien van zonnecellen bij koop. De kopers in Amsterdam hadden een veel 
negatieveree houding dan de kopers in Apeldoorn. Omdat in Apeldoorn vanaf het 
beginn ondubbelzinnige informatie werd verschaft over de zonnecellen, konden de 
koperss er persoonlijk een positieve keuze voor maken, ook al speelden de zonnecel-
lenn geen belangrijke rol in het besluit om de woning te kopen. Ook bleek in Apel-
doornn dat degenen die de informatie echt genoeg vonden positiever waren over 
zonnecellenn dan degenen die de informatie min of meer voldoende vonden. In 
Amsterdamm kan veel meer het idee zijn ontstaan dat de zonnecellen zijn opgelegd, 
omdatt sommige bewoners er pas mee werden geconfronteerd toen ze zich al had-
denn ingeschreven/ 

Off  de aantrekkelijkheid van de techniek wat betreft de eigendomsverhoudingen 
bepalendd was voor een positieve houding is niet goed na te gaan. De verwachting 
wass dat de kopers er voorkeur voor zouden hebben om de panelen te bezitten tegen 
eenn redelijke prijs. Dit bleek niet zo te zijn, want een meerderheid van de kopers in 
Amsterdamm wilde de zonnepanelen het liefst helemaal niet in welke eigendomsver-
houdingg dan ook. Maar omdat zij particulier bezit in ieder geval niet minder posi-
tieff  waarderen en omdat de bewoners in Apeldoorn wel een duidelijke voorkeur 
voorr particulier bezit hebben, kan worden verondersteld dat de eigendomsverhou-
dingenn van belang zijn voor de houding van kopers ten aanzien van zonnecellen op 
hunn woning. 

Watt betreft positief leren door de bewoners werd verwacht dat de bewoners in 
Amsterdamm door dee lekkageproblemen gemiddeld negatiever tegenover zonnecel-
lenn stonden dan de bewoners in Apeldoorn. Binnen één project zijn de verschillen 
inn houding voor een deel statistisch te verklaren op basis van ervaring. Bewoners in 
Amsterdamm die de woning mooi vonden en die tevreden waren over de afhandeling 
vann hun klachten hadden een positievere houding dan de andere bewoners. Bewo-
nerss in Apeldoorn waren positiever over zonnecellen naarmate hun ervaringen met 
dee klachtenafhandeling, met reacties in de sociale omgeving en met het uiterlijk 
vann de zonnewoning positiever waren. Deze factoren kunnen echter niet ook het 
grotee verschil op projectniveau verklaren. Want wat betreft de mening over het 
uiterlijkk en de mening over de klachtenafhandeling onderscheiden de projecten 
zichh niet. Juist de factor waarvan een effect verwacht kan worden, het verschil in 
ervarenn persoonlijke overlast, blijkt binnen een project geen effect te hebben op de 
houdingg ten aanzien van zonnecellen. De veronderstelling die hieruit volgt is dat 
persoonlijkee overlast niet op individueel niveau, maar alleen op het niveau van het 
projectt speelt; dat negatieve ervaringen van sommige bewoners als het ware door-
werkenn in de houding van andere bewoners. Er zijn dus aanwijzingen dat een min-
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derr aantrekkelijk product (vanwege diverse ervaringen in de gebruiksfase) invloed 
heeftt op positief leren door bewoners. 

Datt een positieve houding en positief Ieren beïnvloed waren door kennisuitwis-
selingg kan dus nog steeds worden verondersteld, maar statistisch niet geheel wor-
denn aangetoond. Dit komt in de eerste plaats doordat de factoren achter de indivi-
duelee verschillen binnen een project niet dezelfde blijken te zijn als de factoren 
achterr de projectverschillen. In de tweede plaats kunnen de projectverschillen sta-
tistischh niet worden onderbouwd door het geringe aantal onderzochte projecten. 

Aanpassingg van het elektriciteitspatroon is alleen relevant in projecten waar 
bewonerss wisten dat ze de opgewekte elektriciteit zelf gebruikten.7 In Apeldoorn 
werdd op allerlei wijzen gestimuleerd dat bewoners de opgewekte elektriciteit zo min 
mogelijkk terug leverden aan het elektriciteitsnet: de zonnepanelen waren in eigen-
domm van de bewoners, de terugleververgoeding was lager dan het normale dagtarief 
enn het energiebedrijf verstrekte er schriftelijke informatie over. De bewoners gebrui-
kenn met name de opbrengstmeters om te bepalen of ze een groot apparaat aan zullen 
zetten.. Er zijn dus aanwijzingen dat ook gedragsaanpassing van bewoners afhan-
kelijkk is van een combinatie van informatie en eigendomsverhoudingen. 

Samenvatting Samenvatting 

Dee empirische studie naar de ontwikkelingen rond de pilotprojecten leidt tot de 
volgendee constateringen over de relatie tussen de totstandkoming en de directe 
effectenn (zie ook tabel 8.12 en tabel 8.13 verderop): 
1.. De medewerking van nieuwe actoren in de pilotprojecten is te verklaren op 

basiss van de heterogene netwerkvorming en de overeenstemming over het doel 
onderr de deelnemers. 

2.. Een project met een ambitieus projectdoel dat gerealiseerd wordt door deelne-
merss die leermotieven hebben, kan tot veel leren en nichevertakking leiden. 

3.. Met name de opdrachtgever van de bouw moet vrijwilli g participeren opdat 
deelnemerss interactief leren, vervolgprojecten realiseren en intern de organisa-
tiee aanpassen. 

4.. Bij een projectdoel met een lage ambitie zijn er verder geen noodzakelijke proces-
voorwaardenn voor interactief leren, herhaald gebruik en interne aanpassingen. 

5.. Bij een projectdoel met een hoge ambitie moet er sprake zijn van een open en 
creatieff  proces en netwerksturing of sturing door meerdere actoren opdat deel-
nemerss interactief Ieren, vervolgprojecten realiseren en intern de organisatie 
aanpassen. . 

6.. Een open en creatief proces, netwerksturing en een juiste vertegenwoordiging 
vergrotenn waarschijnlijk de kans op en de kwaliteit van interactief leren, her-
haaldd gebruik en interne aanpassingen. 

7.. Een hoge ambitie en terugkoppeling van informatie over bewoners bepaalt of 
deelnemerss leren over bewoners (betroffenen). 

8.. Kennisuitwisseling heeft geen invloed op de acceptatie van nieuwbouwwo-
ningenn met zonnecellen onder de toekomstige bewoners. 
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9.. Een goede informatievoorziening en een aantrekkelijke technologie lijken van 
belangg te zijn voor een positieve houding van (toekomstige) bewoners over de 
technologiee en dus ook voor positief leren. 

10.. De aantrekkelijkheid van de technologie wat betreft de eigendomsverhou-
dingenn en een goede informatievoorziening bepalen waarschijnlijk de intentie 
omm het elektriciteitspatroon aan te passen. Op basis van dit onderzoek is dit 
niett met zekerheid vast te stellen. 

Conclusie s s 

Opp basis van het onderzoek van de vier pilotprojecten met zonnecellen kunnen 
empirischee conclusies worden getrokken over de functie van pilotprojecten in de 
verspreidingg van zonnecellen in de woningbouw en over procesvoorwaarden daar-
voor.. Tevens kunnen theoretische conclusies worden getrokken over de geschikt-
heidd van de gebruikte indicatoren en de uitgangspunten van dit onderzoek. 

Eerstt zal verantwoording worden afgelegd over de wijze waarop de indicatoren 
zijnn gebruikt. Daarna zullen, gescheiden voor deelnemers en betroffenen, conclu-
siess worden getrokken over de directe effecten van pilotprojecten en de proces-
voorwaarden. . 

Bijj  het beschrijven van de onderzochte pilotprojecten en de daarop volgende 
analysee is geconstateerd dat het zinvol was omm de indicatoren die in hoofdstuk 2 
zijnn geformuleerd aan te passen. Tabel 8.11 geeft een overzicht van de wijze waarop 
ditt is gebeurd. In grote lijnen gaat het om de volgende wijzigingen: 
1.. De indicatoren voor de deelnemers zijn nog strikter gescheiden van de indica-

torenn voor de betroffenen, omdat de processen een geheel andere aard hebben. 
2.. De namen van effectindicatoren waarin een proces werd genoemd zijn veran-

derdd in pure effectindicatoren. Leren door ervaring is bijvoorbeeld veranderd 
inn veel leren. 

3.. Indicatoren die te gedetailleerd waren om te gebruiken voor de analyse van het 
bestaandee materiaal en die qua inhoud dicht tegen elkaar aanlagen, zijn samen-
gevoegd. . 

4.. Nieuwe indicatoren zijn toegevoegd als de onderzoeksresultaten daartoe aan-
leidingg gaven. 

5.. Indicatoren die niet relevant waren zijn verwijderd. 

VeelVeel positieve effecten op deelnemers 

Hett onderzoek naar de vier pilotprojecten met zonnecellen heeft uitgewezen dat 
interactieff  leren, interne aanpassingen en herhaald gebruik van deelnemers goede 
indicatorenn zijn van het succes van een pilotproject in de verdere verspreiding van 
eenn technologie. Deze drie indicatoren zijn stevig met elkaar verbonden. Deze em-
pirischee constatering ondersteunt de uitgangspunten van de nichebenadering die 
dee nadruk legt op veranderingsprocessen. Wat in de nichebenadering institutionele 



200 0 KiemKiem van maatschappelijke verandering 

Tabell  8.11. Toepassing van indicatoren 

Effecten Effecten OorspronkelijkeOorspronkelijke indicatoren Aanpassingen Aanpassingen 

Leren n 

Socialee aanpassing 

Toenemendd gebruik 

Lerenn door ervaring 

Interactieff leren 

Positieff en negatief leren 

Lerenn door monitoring 

Lerenn door kennisoverdracht 

Positieff leren 

Individuelee structurele verandering 

Coöperatiee nieuwe actoren 

Herhaaldd gebruik 

Verderr geoperationaliseerd tot veel leren door deelnemers 

Bepaaldd op basis van een gedeelde toekomstvisie en gedeelde 
leerervaringen n 

Gekekenn naar de verhouding tussen positief en negatief leren 

Veranderdd in leren over betroffenen 

Veranderdd in houding bij acceptatie 

Geoperationaliseerdd als veranderingen in de houding 

Verderr geoperationaliseerd als interne aanpassingen bij deel-
nemerss en als (vermeende) gedragsaanpassing bij bewoners 

Coöperatiee nieuwe actoren onder deelnemers gescheiden 
vann nieuwe indicator bij bewoners: acceptatie 

Niett van toepassing bij bewoners dakenprojecten. Extra 
effectt op deelnemers: nichevertakking 

Succesfactoren Succesfactoren 

Goedee netwerk-
vorming g 

Principieell onder-
handelen n 

Goedee sturing 

Kennisuitwisseling g 

Volledigheid d 

Deelnemerss van nieuwe en 
bestaandee regime 

Juistee vertegenwoordiging 

Overeenstemmingg over doel 

ZelforganiserendZelforganiserend proces 

Openn proces 

Creatieff proces 

Informatiee uit omgeving 

Externee communicatie 

Gelegitimeerdee sturing 

Gerichtt op volledige 
netwerkvorming g 

Creëertt voorwaarden voor 
principieell onderhandelen 

Creëertt voorwaarden voor 
kennisuitwisseling g 

Wederzijdsee uitwisseling 

Veranderdd in de mate waarin het een heterogeen netwerk is. 
Nieuwee indicatoren: leermotieven, bestaande contacten 
gebruikenn en vrijwillige participatie 

Beschouwdd als deelaspect van een heterogeen netwerk 

Extraa indicator: ambitie projectdoel 

Evenwichtt typen informatie 

Accuratee en zinvolle informatie 

Aantrekkelijkee technische artefacten 

Uitwisseling/overlapp van personen 

Toegespitstt op Informatie van buiten het project. 

Iss geen indicator voor directe effecten. Niet relevant 

Niett herkenbaar als apart aspect. Opgenomen in nieuwe 
indicatorr netwerksturing 

Niett herkenbaar als apart aspect. Opgenomen in nieuwe 
indicatorr netwerksturing 

Niett herkenbaar als apart aspect. Opgenomen in nieuwe 
indicatorr goede informatie 

Tenn behoeve van de analyse gesplitst naar deelnemers en 
betroffenen.. Voor deelnemers veranderd in nieuwe indicator 
terugkoppeling.. Voor bewoners opgenomen in nieuwe 
indicatorr goede informatie 

Opgenomenn in nieuwe indicator goede informatie. 
Gescheidenn voor acceptatie- en gebruiksfase 

Opgenomenn in nieuwe indicator goede informatie. 
Gescheidenn voor acceptatie- en gebruiksfase 

Gescheidenn voor acceptatiefase en gebruiksfase 

Niett relevant binnen pilotproject 
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aanpassingg wordt genoemd is in dit onderzoek geconcretiseerd als interne aanpas-
singenn bij de deelnemers van een püotproject. De pilotprojecten blijken inderdaad 
tott interne aanpassingen te hebben geleid waardoor het interne draagvlak werd 
verstevigdd en de kans op verdere toepassing van zonnecellen in de betreffende 
marktnichee werd vergroot. Bovendien blijkt dat interactief leren (dat chronolo-
gischh gezien eerder plaatsvindt) inderdaad nodig is voor deze veranderingen bij de 
deelnemers.. Dit onderschrijft: de bevindingen van onderzoek gebaseerd op het 
gedachtengoedd van de nichebenadering dat actoren door leren een gedeelde toe-
komstvisiee moeten ontwikkelen. 

Toenemendd gebruik blijkt een goede aanvulling te zijn op de nichebenadering 
alss indicator van positieve effecten onder deelnemers. Deelnemers nemen twee 
keerr een beslissing om zonnecellen in praktijk toe te gaan passen. De eerste keer is 
wanneerr zij zich bereid tonen om een nieuw project op te starten of om te partici-
peren.. Overigens is dat niet te reduceren tot een eenmalig besluit, omdat participa-
tiee in een project en zeker de wijze waarop meerdere malen ter discussie kunnen 
staan.. De tweede keer is wanneer de deelnemers na de realisatie van het püotproject 
opnieuww projecten realiseren waarin de nieuwe technologie wordt toegepast. Als 
ditt zich voordoet heeft een püotproject maximaal direct effect op de verdere ver-
spreidingg van een nieuwe technologie. 

Tenn tijde van de pilotprojecten ontdekten de deelnemers mogelijkheden voor 
anderee deelmarkten dan die waar het püotproject zich op richtte. Oorspronkelijk 
werdd dit als onderdeel van herhaald gebruik beschouwd. Maar in dit onderzoek is 
aangetoondd dat het ontstaan van nieuwe deelmarkten en herhaling in dezelfde 
deelmarktt als waar het püotproject zich op richtte verschillende effecten zijn. Er 
gaann namelijk verschillende vormen van leren mee gepaard. Voor herhaald gebruik 
moett interactief worden geleerd, deelnemers moeten lessen delen. Met andere 
woorden:: er moet 'diep' worden geleerd over de potentiële marktniche waar het 
püotprojectt zich op richt. De cluster van de effecten interactief leren, interne aan-
passingenn en herhaald gebruik kan verdiepingwoto.cn genoemd. Voor nichevertak-
kingg moet juist veel geleerd worden over diverse aspecten. Dit kan ook 'breed' 
lerenn worden genoemd. Het effect van veel leren in combinatie met nichevertak-
kingg kan verbredingworden genoemd. Zoals de projecten in Apeldoorn en Amers-
foortt aantonen kunnen ambitieuze projecten zowel tot verbreding als verdieping 
leiden.. Het gaat dus niet om twee soorten projecten. 

Dee nichebenadering definieert nichevertakking als volgt: 'This process of niche 
branchingg includes the emergence of new application domains and the creation of 
aa bandwagon effect through replication of the niche elsewhere.' (Hoogma et al. 
2001:9).. Zowel de oorspronkelijke omschrijving van herhaald gebruik als de defi-
nitiee van de nichebenadering zijn dus eigenlijk te breed. Nichevertakking is een 
goedee term voor vertakking naar nieuwe applicatiedomeinen en herhaald gebruik 
refereertt aan wat in het citaat replicatie van de niche wordt genoemd. 

Hett is dan de vraag hoe breed of smal een niche moet worden gedefinieerd. Uit 
ditt onderzoek is gebleken dat alle projecten met verschillende applicaties met zon-
necellenn in de woningbouw niet één niche vormen. Het AC-project vormde een 

http://verdiepingwoto.cn
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echtee marktniche, omdat er geen bescherming was behalve dat de gebruikte 
omvormerss met overheidssteun waren ontwikkeld. De drie projecten met dakvul-
lendee systemen waren onderdeel van een technologische niche, want zonder pro-
jectsubsidiee uit het leerprogramma van Novem zouden ze niet tot stand zijn geko-
men.. De verdere ontwikkeling van deze niches zal dan ook voor een deel andere 
institutionelee veranderingen vergen. Dit wil overigens niet zeggen dat er geen 
samenhangg is tussen de niches en dat de niches niet beide binnen dezelfde be-
staandee socio-technologische regimes tot ontplooiing moeten zien te komen. 

Watt betreft de derde onderscheiden vorm van leren kunnen geen interessante 
conclusiess worden getrokken. Er is geen reden om aan te nemen dat positief leren 
beterr is dan negatief leren of dat het om andere leerprocessen gaat. Er is namelijk 
geenn relatie met toenemend gebruik, sociale aanpassing of één van de andere vor-
menn van leren. 

EenEen grote variatie aan procesvoorwaarden 

Samengevatt was de verwachting dat goede netwerkvorming, een principieel 
onderhandelingsprocess en goede sturing tot positieve effecten op deelnemers zou-
denn leiden. De conclusies zijn veel genuanceerder (zie tabel 8.12). 

Verdiepingg (interactief leren, herhaald gebruik en interne aanpassingen) kan bij 
eenn project met een lage ambitie worden bereikt als de bouwopdrachtgever vrijwil -
ligg participeert. Verder zijn er geen procesvoorwaarden. Als een project een hoge 
ambitiee heeft is het gunstig als er sprake is van een open en creatief proces en net-
werksturing.. Indien deze laatste twee voorwaarden afwezig zijn kan sturing door 
meerderee actoren deze voorwaarden compenseren. 

Verbredingg (veel leren en nichevertakking) blijkt een geheel andere ontwikke-
lingg te zijn. Dit effect staat los van verdieping. Verbreding komt voor in de projec-
tenn waar de ambities hoog en zeer hoog waren en meerdere deelnemers leermotie-
venn hadden. De ambitie van een project kan zoals eerder is geconcludeerd worden 
afgelezenn aan de financiële risico's. Deze risico's hangen niet alleen af van de tech-
nischee en sociale innovativiteit, maar ook van de mate waarin integratie van de 
nieuwee technologie in bestaande technische en sociale systemen wordt nagestreefd 
enn van schaalkenmerken. Alleen het AC-project had een lage ambitie. In dit project 
iss niet veel geleerd en het heeft ook niet tot nichevertakking geleid. Verder is het 
belangrijkk dat meerdere deelnemers willen leren van het project. Een hoge ambitie 
enn leermotieven zijn dus procesvoorwaarden voor verbreding. 

Heterogenee netwerkvorming en overeenstemming over het projectdoel blijken 
noodzakelijkk te zijn om de medewerking van nieuwe actoren te krijgen. Omdat de 
pilotprojectenn op dit punt allemaal succesvol waren, kunnen deze twee proces-
voorwaardenn als basisvoorwaarden voor zowel verbreding als verdieping worden 
beschouwd. . 

Inn de projecten waarin vrij veel informatie over de bewoners beschikbaar was 
middelss klachten en onderzoek hebben de deelnemers geleerd over de bewoners. 
Hett is echter de vraag of leren over betrofTenen (de bewoners) geheel los staat van 



VergelijkingVergelijking van de pitotprojecten 203 3 

Tabell  8.12. Voorwaarden voor positieve effecten op deelnemers 

effecteneffecten deelnemers indicatoren indicatoren conclusies conclusies 

leren n 

socialee aanpassing 

toenemendd gebruik 

veell  leren 

positieff en negatief leren 

interactieff leren 

lerenn over betroffenen 

internee aanpassingen 

coöperatiee nieuwe actoren 

herhaaldd gebruik nieuwe actoren 

nichevertakking g 

goedee belangrijke indicator; voorwaarde voor 
nichevertakking g 

onbekendd of dit een positieve indicator is 

goedee indicator van positief effect; voorwaarde voor 
internee aanpassingen en herhaald gebruik 

goedee indicator van positief effect 

goedee indicator van positief effect 

goedee indicator van positief effect 

goedee indicator van positief effect 

goedee indicator van positief effect 

succesfactoren succesfactoren 

goedee netwerkvorming heterogeen netwerk 

leermotieven n 

bestaandee contacten gebruiken 

vrijwilligee participatie 

juistee vertegenwoordiging 

principieell onderhandelen overeenstemming over doel 

ambitiee doel 

openn en creatief proces 

informatiee uit omgeving 

gelegitimeerdee netwerksturing 

netwerksturing g 

sturingg door meerdere actoren 

goedee sturing 

kennisuitwisseling g terugkoppeling g 

basisvoorwaardee voor andere effecten 

voorwaardee voor verbreding en gunstig voor leren over 
betroffenen n 

geenn voorwaarde, wel een voordeel 

voorwaardee voor verdieping 

geenn voorwaarde, wel een voordeel 

basisvoorwaardee voor andere effecten 

bepaaltt de mate waarin proceseisen gesteld moeten 
wordenn voor verdieping; hoge ambitie is voorwaarde 
voorr verbreding en gunstig voor leren over betroffenen 

gunstigg voor verdieping 

voorwaardee voor overeenstemming over het projectdoel 

voorwaardee voor netwerksturing 

gunstigg voor verdieping 

compenserendee voorwaarde voor open en creatief 
process en netwerksturing 

voorwaardee voor leren over betroffenen 

dee interactieve processen bi) dee totstandkoming van de projecten. Juist in de pro-
jectenn met een hoge ambitie, waar in algemene zin veel is geleerd hebben de deelne-
merss ook geleerd over betroffenen. Er is dan ook reden om aan te nemen dat leren 
overr bewoners vooral voorkomt in projecten met een hoge ambitie. Participatie van 
dee bewoners in de onderhandelingen heeft waarschijnlijk tot gevolg dat er nog meer 
wordtt geleerd over bewoners, zoals de nichebenadering veronderstelt. Participatie 
tijdenss de totstandkoming geeft echter geen inzicht in de houding van bewoners in 
dee gebruiksfase, terwijl juist hun praktijkervaringen en hun reactie daarop van 
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belangg zijn voor de verdere productontwikkeling. Een goede klachtenafhandeling 
enn het verspreiden van onderzoeksresultaten onder alle deelnemers kunnen dit 
inzichtt wellicht wel bieden. 

Dee interne processen blijken dus van grote invloed te zijn op de directe effecten 
vann pilotprojecten. Over het algemeen kan wel worden gesteld dat er minder pro--
ceseisenn aan een pilotproject hoeven te worden gesteld dan werd verwacht. Er is 
aangetoondd dat ook relatief eenvoudige pilotprojecten tot verdieping kunnen lei-
denn en daarmee op de verdere verspreiding van een nieuwe technologie. Omdat 
hethet analysemodel was ontwikkeld op basiss van theorieën over complexe processen, 
iss het niet goed geschikt voor de analyse van eenvoudige projecten. Om eenvou-
digee projecten met complexe projecten te kunnen vergelijken is het nuttig om het 
analysemodell  aan te vullen met indicatoren voor een efficiënte besluitvorming en 
inhoudelijke,, doelmatige projectleiding. 

Voorr de complexere projecten (dus met een hoge ambitie) zijn een open en crea-
tieff  onderhandelingsproces en netwerksturing een groot voordeel. Toch zijn dit 
geenn noodzakelijke procesvoorwaarden. Sturing door meerdere deelnemers kan 
dezee succesfactoren min of meer vervangen. De methode van principieel onder-
handelenn stelt vermoedelijk te strenge voorwaarden voor pilotprojecten met acto-
renn die vrijwilli g meewerken. Dit is goed te begrijpen uit de oorsprong van de me-
thode.. Deze is namelijk onder meer ontwikkeld voor het overstijgen van impasses. 
Hoewell  pilotprojecten onmiskenbaar omgeven zijn door complexiteit en onzeker-
heidd (er is immers sprake van een nieuwe technologie, nieuwe actoren, en samen-
werkingg in een heterogeen netwerk), blijkt het een goede manier te zijn om de 
complexiteitt te reduceren en grip te krijgen op onzekerheid. Het analysemodel is 
duss wel geschikt voor projecten met een hoge ambitie indien het wordt aangevuld 
mett de alternatieve succesfactor 'sturing door meerdere actoren'. 

DeDe ongrijpbaarheid van betroffenen 

Off  en waarom pilotprojecten met nieuwbouwwoningen met zonnecellen positieve 
effectenn hebben op de bewoners kon niet goed worden onderzocht. Er bestaan 
geenn goede indicatoren van het succes van een pilotproject in de verdere versprei-
dingg van deze zonnecellen in de woningbouw via de bewoners. Zij hebben geen 
besluitt over de zonnecellen zelf genomen, maar ze geaccepteerd als onderdeel van 
dee nieuwbouwwoning. De zonnecelsystemen waren namelijk één van de minst 
belangrijkee kenmerken van de woningen. Dat de gedragsopties van toekomstige 
bewonerss bij koop beperkt zijn tot acceptatie komt niet door hun positie als betrof-
fenenn in het tijdelijke netwerk, maar doordat de nieuwe technologie ongevraagd 
gekoppeldd is aan een ander aantrekkelijk product. 

Dee bewoners van de woningen met dakvullende systemen konden ook niet 
overgaann tot herhaald gebruik, omdat nieuwe panelen niet aan de woning toege-
voegdd kunnen worden. Wel konden zij elektriciteit besparen of het patroon van 
hett elektriciteitsgebruik aanpassen (zie tabel 8.13). 
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Tabell  8.13. Voorwaarden voor positieve effecten op betroffenen 

effecteneffecten betroffenen indicatoren conclusies conclusies 

lerenn positief leren 

socialee aanpassing gedragsaanpassing 

toenemendd gebruik acceptatie product 

positievee houding 

goedee indicator van positief effect 

goedee indicator van positief effect 

matigee indicator van positief effect, geen noodzakelijk 
verbandd met mate waarin nieuwe technologie gewenst is; 
voorwaardee voor positief leren 

matigee indicator van positief effect, want kan bij 
acceptatiee nog weinig ontwikkeld zijn 

succesfactoren succesfactoren 

kennisuitwisselingg goede informatie bij acceptatie waarschijnlijk voorwaarde voor positieve houding 

waarschijnlijkk voorwaarde voor positief leren; waarschijnlijk 
voorwaardee voor gedragsaanpassing 

geenn voorwaarde voor acceptatie, want koppelverkoop is 
intermediërendee variabele; waarschijnlijk voorwaarde voor 
positievee houding 

aantrekkelijkk product bij gebruik waarschijnlijk voorwaarde voor positief leren; waarschijn-
lijkk voorwaarde voor aanpassing gebruikspatroon 

goedee informatie bij gebruik 

aantrekkelijkk product bij 
acceptatie e 

Hett 'adoptieconcept' van Rogers en het bijbehorende verklaringsmodel zijn ge-
richtt op een actieve keuze voor een nieuwe technologie en zijn dus niet geschikt om 
hett gedrag van bewoners te verklaren dat gericht was op een heel ander, bestaand 
productt (de nieuwbouwwoning). Koppelverkoop is, zoals ook in hoofdstuk 3 werd 
geschreven,, een belangrijke intermediërende factor. Kennis van de nieuwe techno-
logiee en een positieve houding zijn niet voorafgegaan aan het accepteren van een 
nieuwbouwwoningg met zonnecellen. Wel is geconstateerd dat bewoners door de 
ervaringg met de technologie hun mening over zonnecellen verder hebben ontwik-
keld.. Dit komt overeen met een conclusie uit ander onderzoek dat de fasen van 
Rogerss zich niet per se in een vaste volgorde hoeven voor te doen (Brezet 1994). 

Hett verklaringsmodel van Rogers is in beperkte mate wel geschikt voor het ana-
lyserenn van de houding van kopers en bewoners ten aanzien van zonnecellen op 
hunn woning, van energiebesparing en van aanpassing van het gebruikspatroon. De 
variabelee die was ontwikkeld om gedrag zo dicht mogelijk te benaderen (PV-voor-
keur)) kon helemaal niet worden verklaard. De variabelen waarin de mening over 
zonnecellenn en de tevredenheid over zonnecellen werden gemeten konden binnen 
eenn project wel enigszins worden verklaard uit de variabelen over de informatie-
voorzieningg en de aantrekkelijkheid van zonnecellen in de betreffende projecten. 
Dee verschillen tussen de projecten zijn alleen te beredeneren. De eerste conclusie is 
dann dat goede informatie en een aantrekkelijk product vermoedelij k belangrijk zij n 
voorr een positieve houding bij acceptatie van een nieuwe technologie. De tweede 
conclusiee is dat goede informatie en een aantrekkelijk product vermoedelijk be-
langrijkk zijn voor positief leren en aanpassing van het gebruikspatroon. 
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RelevantieRelevantie voor andere pilotprojecten 

Bovenstaandee conclusies zijn niet vanzelfsprekend geldig voor alle soorten pilot-
projectenn met nieuwe technologieën. De keuze voor het projectdoel (een eindpro-
ductt waarin de zonnecellen slechts een klein onderdeel uitmaken van een bestaand 
product)) heeft de processen in de pilotprojecten in hoge mate beïnvloed: 
i.i. Heterogene netwerkvorming was daardoor een conditio sine qua non. 
2.. Het was relatief eenvoudig om tot overeenstemming over het doel te komen 

mett bouwpartijen, omdat zij een interessant nieuwbouwproject konden reali-
seren. . 

3.. Voor het realiseren van het projectdoel was geen actief besluit van de eindge-
bruikerss over de nieuwe technologie nodig. Hierdoor was de kans van slagen 
vann de projecten groter en werd voor bewoners een mogelijkheid tot positief 
lerenn over de technologie gecreëerd. Een nadeel is dat deelnemers maar weinig 
hebbenn geleerd over de houding van eindgebruikers ten aanzien van zonnecel-
len.. Als de eindgebruikers wel een besluit hadden genomen over de nieuwe 
technologiee hadden deelnemers meer over hen kunnen leren, omdat dit gedrag 
dann wellicht beter verklaard had kunnen worden. 

Hoofdstukk 10 gaat nader in op de reikwijdte van de conclusies die zijn getrokken 
opp basis van de vergelijking van de pilotprojecten met zonnecellen in de woning-
bouw. . 



HoofdstukHoofdstuk 9 

Maatschappelijk ee inbeddin g 

InIn het vorige hoofdstuk was de blik naar binnen gericht; op de effecten van pilot-
projectenn op de direct betrokken actoren. Nu wordt de blik naar buiten gericht; 
naarr de nationale ontwikkelingen rond PV in Nederland in relatie tot de pilotpro-
jecten.. Het aanknopingspunt zijn de leerervaringen in de pilotprojecten. In dit 
hoofdstukk zullen de laatste twee onderzoeksvragen aan de orde komen: 
i.. Zijn de leerervaringen van pilotprojecten met zonnecelsystemen in de woning-

bouww maatschappelijk ingebed? 
i.i. Wat is de invloed van de leeromgeving op de maatschappelijke inbedding? 

Bijj  de eerste onderzoeksvraag gaat het erom of de leerervaringen uit de onderzochte 
pilotprojectenn zijn opgepakt door actoren die niet bij de pilotprojecten betrokken 
waren.. In meer theoretische termen gezegd, gaat het om de vraag of de articulatie-
processenn in de technologische niche goed zijn ingebed. Articulatie wil zeggen dat 
dee potenties van een nieuwe technologie waarvoor nog geen markten bestaan, dui-
delijkerr worden. Maatschappelijke inbedding is herkenbaar aan veranderingen in 
gedragspatronen,, structuren en culturen. Het antwoord op de eerste vraag wordt 
beargumenteerdd door na te gaan of nationale ontwikkelingen inhoudelijk gekop-
peldd zijn aan de leerervaringen in de pilotprojecten. Op zes terreinen zou de maat-
schappelijkee inbedding van leerervaringen min of meer gelijktijdig plaats moeten 
vindenn (zie ook hoofdstuk 2): 
1.. ontwikkeling van het gebruik; 
2.. technologieontwikkeling; 
3.. productontwikkeling; 
4.. dienstverlening; 
5.. wet- en regelgeving; 
6.. belangenbehartiging. 

Omdatt zonnecelsystemen in de woningbouw aanvankelijk als een technologische 
nichee werden beschouwd, zijn de leerervaringen van de vier pilotprojecten in de 
nieuwbouww die in het vorige hoofdstuk zijn beschreven, aangevuld met de belang-
rijkstee leerervaringen van twee projecten in de bestaande bouw. Zie tabel 9.1 voor 
eenn overzicht van de kenmerken van deze projecten. De maatschappelijke inbed-
dingg is voornamelijk onderzocht op basis van bestaand onderzoek en ander schrif-
telijkk materiaal. Een nadeel van deze werkwijze is dat slechts voorzichtige conclu-
siess getrokken kunnen worden. Het voordeel is dat duidelijk wordt op welke 
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terreinenn te weinig bekend is over de ontwikkelingen rond zonnecelsystemen in de 
woningbouw. . 
Dee tweede onderzoeksvraag volgde uit de constatering dat de inbedding op het ene 
terreinn beter verloopt dan op het andere. Een verklaring voor de verschillen in 
inbeddingg wordt gezocht in de samenstelling van het innovatie-difrusienetwerk en 
dee wijze waarop kennis uit pilotprojecten wordt uitgewisseld. Gezamenlijk vor-
menn zij de leeromgeving van pilotprojecten. Om de tweede onderzoeksvraag te 
kunnenn beantwoorden is gebruik gemaakt van notulen van het PV-platform (een 
samenwerkingsverbandd van actoren die een grootschalige toepassing van zonnecel-
systemenn in Nederland wilden stimuleren), van uitnodigingen voor werkgroepen 
enn andere bijeenkomsten en ander schriftelijk materiaal. 

Naa het beantwoorden van de twee onderzoeksvragen gaat het hoofdstuk kort in 
opp de kansen op regimeverandering. Dit is de derde noodzakelijke stap voor de ver-
spreidingg van zonnecelsystemen in de woningbouw na articulatie en maatschappe-
lijkee inbedding. Maatschappelijke inbedding kan worden gezien als een voorsta-
diumm van regimeverandering, alhoewel regimeverandering er niet automatisch op 
volgt.. Het deel over de kansen op regimeverandering is vooral bedoeld om de rela-
tiee tussen pilotprojecten en de verspreiding van een nieuwe technologie verder te 
exploreren. . 

Tabell  9 .1 . Kenmerke n van de onderzocht e pilotprojecte n 

jaarjaar  jaar  aantal  PV- aantal  totaal  eigendom  eigendom  PV subsidie 

initiatiefinitiatief  oplevering  woningen  woningen vermogen  woningen  Novem/EU 

zonderzonder  PV 

Amsterdamm 1991 1996 6 71 1 

Apeldoornn 1991 1996-1998 94 

ODE-projectt 1992 1995 16 

Leidenn 1992 1994 5 

Amersfoortt 1993 1995-1996 50 

AC-projectt 1994 1996 217 7 

429 9 

20 0 

5 5 

64 4 

0 0 

2500 kWp 

218,88 kWp 

25,66 kWp 

11,55 kWp 

1100 kWp 

21,7kWp p 

particulier r 

particulier r 

bewoners s 

bewoners s 

woning--
corporatie e 

particulier r 

energie--
bedrijf f 

particulier r 

bewoners s 

bewoners s 

energie--
bedrijf f 

particulier r 

49% % 

58% % 

57% % 
systemen n 

64%% totale 
project t 

71% % 

50% % 

geen n 
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Maatschappelijk ee inbeddin g 

Dee volgende paragrafen gaan in op de maatschappelijke inbedding van de leererva-
ringenn uit pilotprojecten. De beschrijving is steeds chronologisch: 
—— Eerst wordt kort ingegaan op de ontwikkelingen in Nederland in de periode 

voordatt de initiatieven voor de onderzochte pilotprojecten werden genomen 
(19911 - 1994). Deze nationale ontwikkelingen vormden, naast internationale 
ontwikkelingen,, als het ware de voedingsbodem voor de pilotprojecten. 

—— Daarna wordt ingezoomd op de articulatie van de potenties van de niche van 
zonnecelsystemenn in de woningbouw. De leerervaringen uit de zes pilotprojec-
tenn zijn samengevat en vertaald naar wensen ten aanzien van maatschappelijke 
inbedding. . 

—— Dan volgt weer een verbreding naar het nationale niveau. In grote lijnen wordt 
inn elk geval voor de periode tot 1999/ 2000 geschetst of de leerervaringen maat-
schappelijkk zijn ingebed. Daartoe is nagegaan of de leerervaringen navolging 
hebbenn gekregen in veranderingen in gedrag, structuur en cultuur. 

OntwikkelingOntwikkeling van het gebruik 

Dee allereerste Nederlandse zonnewoning in Castricum in 1989 had een autonoom 
systeem.. Toen de eerste zonnewoningen in Amersfoort werden gerealiseerd, 
bestondenn in Nederland slechts enkele woningen met netgekoppelde zonnecelsys-
temen.. Ze waren in handen van particulieren (25 woningen) en een energiebedrijf 
(100 woningen). Zie bijlage II. 

Uitt de onderzochte pilotprojecten is veel duidelijk geworden over het gebruik van 
zonnecelsystemen.. Er is gebleken dat er verschillende gebruikersgroepen zijn en 
datt zij om verschillende redenen bij de projecten betrokken raakten. Voor elke 
groepp zijn gebruikerswensen nader gespecificeerd. Globaal gezien waren er twee 
groepenn gebruikers: professionele gebruikers en particulieren (Kruijsen 1999). 

Professionelee gebruikers waren in twee pilotprojecten in de nieuwbouw de ener-
giebedrijven.. Zij namen het initiatief voor de projecten, omdat zij wilden experi-
menterenn met zonnecelsystemen in de veronderstelling dat het op termijn een inte-
ressantee toepassing kon zijn. Op de kortere termijn konden ze met de projecten 
invullingg geven aan duurzame energiedoelen. De twee energiebedrijven die het ini-
tiatieff  hadden genomen voor een pilotproject, hielden de zonnepanelen in eigen-
dom.. Door de pilotprojecten zijn de energiebedrijven gaan nadenken over andere 
eigendoms-- en beheerverhoudingen, omdat de gekozen constructie te duur en 
onbeheersbaarr is, indien zonnecelsystemen op grote schaal toegepast gaan worden. 
Dee energiebedrijven wilden als gebruikers een zo hoog mogelijke opbrengst reali-
serenn en stelden daarom eisen aan de integratie in het ontwerp. Het bleek echter 
onvermijdelijkk te zijn om minder optimale situaties te accepteren door de rand-
voorwaardenn van de gekozen locatie of wensen van andere deelnemers. 



210 0 KiemKiem van maatschappelijke verandering 

Projectontwikkelaarss waren weliswaar geen eindgebruikers, maar zij waren in 
driee nieuwbouwprojecten wel degenen die bepaalden of er al dan niet zonnecelsys-
temenn toegepast zouden worden. In de pilotprojecten bleek dat zonnepanelen 
voorall  interessant waren voor innovatieve projectontwikkelaars die aandacht be-
steeddenn aan milieu. Hun voorkeur ging uit naar zonnepanelen in eigendom van 
particulieren.. Zij maakten zich zorgen over de betaalbaarheid van de zonnecelsys-
temen,, de hoogte van de terugleververgoeding en de doorwerking van de hoge prijs 
inn bijvoorbeeld stichtingskosten en grondkosten. 

InIn de pilotprojecten hebben deelnemers inzicht gekregen in verschillende seg-
mentenn van de markt voor zonnecelsystemen. De utiliteitsbouw is bijvoorbeeld als 
nieuww kansrijk toepassingsgebied naar voren gekomen. Omdat één van de projec-
tenn zich in de huursector bevond, zijn ook woningcorporaties als mogelijke gebrui-
kerr geïdentificeerd. Er was echterr weinig bekend over hun mogelijke voorkeuren, 
omdatt in het betreffende project niet de woningcorporatie, maar het energiebedrijf 
dee gebruiker was. 

Overr de particulieren is bekend geworden dat zij ongeacht de eigendomscon-
structiee de zonnecelsystemen hebben geaccepteerd als onderdeel van een aantrekke-
lijkee nieuwbouwwoning. Maar omdat zij niet daadwerkelijk een beslissing hebben 
genomenn om een zonnecelsysteem te kopen, is een deel ongewild in een zonnewo-
ningg terechtgekomen. Deze situatie is niet te vergelijken met de bestaande bouw. In 
dee pilotprojecten in deze deelmarkt maakten particulieren een bewuste keuze voor 
dee zonnecelsystemen. Dit betekende dat ze ook konden afzien van participatie. De 
realisatiee van de systemen in de bestaande bouw vergde een grote inzet van particu-
lieren.. De participanten in deze projecten leken zich dan ook te kenmerken door 
hogee betrokkenheid, milieumotivatie en soms beroepsmatige interesse (Geuzen-
damm & Van Mierlo 1995, Wiezer et al. 1995). Dit was in tegenstelling tot de partici-
pantenn in de nieuwbouwprojecten die zich niet onderscheidden van een 'gemiddel-
de'' woningzoekende. 

Zowell  in de bestaande bouw als de nieuwbouw waren de particulieren bereid 
omm een deel van de kosten op zich te nemen. In de nieuwbouw kan een deel van de 
kostenn als het ware verstopt worden in de prijs van een woning, zo is gebleken. In 
dee bestaande bouw verwachtte de projectcoördinator van het ODE-project van-
wegee de hoge kosten en de complexiteit van realisatie niet dat er op korte termijn 
eenn zelfstandige particuliere markt zou ontstaan. Zowel in de nieuwbouw als de 
bestaandee bouw waren de particulieren onbekend met zonnecelsystemen en waren 
zee onzeker over de consequenties van de aanschaf daarvan. Dit verhinderde de toe-
komstigee bewoners van nieuwbouwwoningen niet om de zonnepanelen te accep-
teren,, maar was voor bewoners in de bestaande bouw wel degelijk een knelpunt. 

Tijdenss het gebruik zijn de wensen en meningen van particulieren verder gearti-
culeerd.. Zo ontstond bij de bewoners van de koopwoningen in Amsterdam de 
behoeftee om dakkapellen te plaatsen. De bewoners in de nieuwbouwprojecten met 
dakvullendee systemen waren gemiddeld iets minder onzeker geworden over de 
zonnecelsystemen.. 21e wisten bijvoorbeeld beter dat zonnecelsystemen geen warm 
waterr produceren. Dat hun mening over verschillende aspecten van zonnecelsyste-
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menn meer uitgesproken was, betekende echter niet dat ze er ook positiever over 
waren.. Hun houding was waarschijnlijk afhankelijk van onder meer hun erva-
ringenn en reacties van mensen uit hun omgeving. Een groot deel van de bewoners 
hadd behoefte aan informatie over de zonnecelsystemen. Het energiebedrijf was vol-
genss hen de aangewezen actor om een rol in de informatievoorziening en het 
beheerr te spelen. 

Overr de relatie met het elektriciteitsgebruik is niet zo veel bekend geworden. 
Duidelijkk is dat zonnecelsystemen invloed hadden op gebruikspatronen' bij vier 
onderzochtee huishoudens die de opgewekte zonnestroom zelf gebruikten (in Apel-
doorn).. De elektriciteitsmeter was voor hen een belangrijke bron van informatie. 
Off  en waarom het elektriciteitsgebruik hoger of lager is geworden is niet bekend. 

Overr het algemeen kan worden gesteld dat de pilotprojecten hebben geleid tot arti-
culatiee van de vraag en als onderdeel daarvan het gebruik van zonnecelsystemen. Er 
iss zicht gekomen op meerdere marktsegmenten, zowel naar gebruikersgroepen als 
naarr soort toepassing (zie ook hoofdstuk 8). Naast deze uitsplitsing van mogelijk-
hedenn zijn er ook mogelijkheden afgevallen. Vrijwel alle actoren, inclusief de eind-
gebruikerss hebben zich afgewend van de eigendomsverhouding volgens welke de 
zonnecelsystemenn in bezit van energiebedrijven zijn. Dat de meeste pilotprojecten 
(gesubsidieerde)) experimenten waren en er zo ook over werd gecommuniceerd heeft 
hett karakter van deze articulatieprocessen echter onmiskenbaar beïnvloed. Van-
wegee het experiment waren niet alleen de deelnemers, maar ook de betroffenen 
bereidd om hogere kosten, eenn lange realisatieduur en problemen in de gebruiksfase 
tee accepteren. Hierdoor zijn de wensen van eindgebruikers en deelnemers waar-
schijnlijkk niet sterk gearticuleerd. 

Ookk zijn er vele nieuwe vragen gerezen: is er een markt in de huursector; hoe 
kann gebruik worden gemaakt van de bereidheid van particulieren om te betalen 
voorr zonnecelsystemen; welke rol kunnen energiebedrijven spelen als zij geen eige-
naarr van de zonnecelsystemen zijn? Over het daadwerkelijke gebruik van de zonne-
celsystemenn is bijna niets bekend geworden: niet bekend is hoeveel de AC-modules 
werkelijkk opbrengen, hoeveel elektriciteit direct gebruikt wordt of wordt terugge-
leverdd aan het energiebedrijf, wat gebruikers aan controle en onderhoud doen of 
watt de invloed van zonnecelsystemen op het algemene elektriciteitsgebruik is. 

Dee maatschappelijke inbedding van de vraag naar zonnecelsystemen in de woning-
bouww verliep voorspoedig en sluit in grote lijnen aan bij de leerervaringen in de 
pilotprojecten. . 

Hett jaarlijks bijgeplaatst vermogen van netgekoppelde PV-systemen is gegroeid 
vann 40 kWp in 1991 (het project in Heerhugowaard) naar 3400 kWp in 2000 (zie 
figuurr 9.1). Het merendeel hiervan is op woningen geplaatst. 

Dee volume-effecten zijn voor een zeer groot deel toe te schrijven aan de finan-
ciëlee ondersteuning vanuit de meerjarenprogramma's (Roos & Blom 2001). Met 
steunsteun van dit leerprogramma zijn tot 2000 in totaal ongeveer 150 projecten in de 
woningbouww en utiliteitsbouw gerealiseerd. Verhoef en anderen hebben gegevens 
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Figuu rr  9 . 1 . Geïnstal leerd PV-vermogen in Nede r l and ( M W p ) 
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overr de 150 projecten geanalyseerd. (Verhoef et al. 2001)2 Uit deze gegevens blijkt 
datdat er 15 energiebedrijven, en ruim 100 opdrachtgevers van de bouw5 bij de projec-
tenn betrokken waren. Naar het aantal particulieren kan slechts gegist worden. Er 
zijnn namelijk geen gegevens over het (gemiddelde) PV-vermogen per woning be-
schikbaar.. In ruim 10% van de projecten was een gemeente de bouwopdrachtgever 
enn waarschijnlijk ook de gebruiker (website Novem 2). Woningcorporaties lijken 
geenn rol van betekenis te hebben gespeeld. Bij de 150 projecten waren slechts 4 
woningcorporatiess betrokken (website Novem 2). De projecten betekenden in elk 
gevall  een flinke uitbreiding van de markt voor gesubsidieerde toepassing van zon-
necelsystemen.44 In de meeste gevallen hadden opdrachtgevers van de bouw het ini-
tiatiefgenomenn (43%). Energiebedrijven zijn, zoals te verwachten was op basis van 
dee leerervaringen, een minder prominente rol gaan spelen in de initiatieffase. Zij 
namenn in 22% van de projecten het initiatief. Daarbij hebben ze een omwenteling 
doorgemaakt.. Terwijl ze eerst alleen wilden experimenteren met zonnecelsyste-
men,, zijn sommige energiebedrijven door de vraag naar groene elektriciteit een 
marktt voor zonnecelsystemen gaan zien (Koot &C Middelkoop 1997). Ze zijn dus 
gebruikk gaan maken van de bereidheid van particulieren om te betalen voor duur-
zamee energie. 

Dee meeste energiebedrijven realiseerden meerdere projecten (zie figuur 9.2). 
Anderee actoren (de leveranciers van zonnecelsystemen niet meegerekend) hebben 
voorr het merendeel maar één project gerealiseerd. Het herhaald gebruik van zon-
necelsystemenn door architecten en bouwopdrachtgevers was dus beperkt. Van 
beidee groepen was slechts 20% bij meerdere projecten betrokken. Hoewel dit een 
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Figuu rr  9 . 2 . Eenmal ige/ meermal ige dee lname per ac to r ( N ) 
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kwestiee van tijd kan zijn, kan het ook duiden op teleutstelling bij de deelnemets. 
Uitt het onderzoek van Verhoef en anderen blijkt dat projecten in een enkel geval 
tott een verminderd vertrouwen in zonnecelsystemen leidden. 

Inn io% van de projecten bleven energiebedrijven eigenaar van de zonnecelsyste-
men.. Opdrachtgevers van de bouw hebben de systemen in geen enkel geval in 
eigendomm gehouden (Verhoef et al. 2001). De zonnecelsystemen zijn dus vooral in 
handenn van de eindgebruikers gekomen, hetgeen in het licht van de pilotprojecten 
dee meest wenselijke eigendomsverhouding is. 

Dee meeste projecten werden in de woningbouw gerealiseerd. De utiliteitsbouw, 
diee in de onderzochte woningbouwprojecten als potentiële deelmarkt werd gezien, 
iss wel benaderd. Maar liefst 57 van de pilotprojecten waren gericht op de utiliteits-
bouw.. De projecten in de woningbouw concentreerden zich op de nieuwbouw. 
Slechtss 16 van de 89 woningbouwprojecten waren op renovatie en de bestaande 
bouww gericht (Verhoef et al. 2001). Dit is opmerkelijk, omdat de bestaande bouw 
uitt de pilotprojecten als een mogelijk geschikte markt naar voren kwam, waarvoor 
bovendienn een geschikte toepassing (de AC-module) bestond. Greenpeace waagde 
hethet om als eerste de markt voor particulieren in de bestaande bouw op grote schaal 
aann te spreken.' Toen uit een marktstudie die in haar opdracht werd uitgevoerd 
bleekk dat er onder particulieren belangstelling was om zonnepanelen te kopen 
(Vann den Berg et al. 1997), heeft Greenpeace de ontwikkeling van AC-modules be-
nutt voor een groot project: Solaris. Particulieren die belangstelling hadden konden 
zichh bij deze milieuorganisatie inschrijven voor een gesubsidieerd zonnecelsys-
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teem.77 In dezelfde periode namen ook enkele energiebedrijven initiatief voor een 
groott project met AC-modules: Sunpower. Zij richtten zich niet rechtstreeks tot 
particulieren,, maar benaderden projectontwikkelaars voor verspreiding in de 
nieuwbouww en woningcorporaties voor verspreiding in de bestaande bouw. 

Volgenss twee evaluatiestudies was begin 2000 in totaal 1,8 MWp aan AC-modu-
less geïnstalleerd in het kader van de projecten PV Zonneklaar, Solaris, Sunpower en 
PV-particulierr (Marktplan Adviesgroep 2000, Roos & Blom 2001). Er moet echter 
wordenn aangenomen dat er op dat moment niet meer dan 0,6 MWp was geïnstal-
leerd.. Deze afzet was veel lager dan in de genoemde projecten was voorzien. Aan-
gezienn het om kleine systemen gaat, bestond de bereikte markt voor AC-modules in 
aantallenn eindgebruikers uit ongeveer 4.0009 (zie ook bijlage II). 

Dee jaarlijkse overzichten van de markt voor zonnecelsystemen zijn te beperkt 
omm inzicht te geven in de ontwikkeling van het gebruik van zonnecelsystemen. Ze 
makenn namelijk alleen onderscheid tussen netgekoppelde en autonome systemen 
enn geven de afzet alleen in maximaal vermogen weer. Gezien de nichevertakking en 
hethet belang om inzicht te hebben in aantallen eindgebruikers zouden de marktover-
zichtenn veel uitgebreider moeten zijn. Voor zover bekend uit ander onderzoek, zijn 
dee marktontwikkelingen gezien de leerervaringen uit de pilotprojecten geen ver-
rassing.. De markt heeft zich uitgesplitst naar de utiliteitsbouw, een deelmarkt die 
inn de onderzochte pilotprojecten als mogelijkheid naar voren kwam. Projectont-
wikkelaarss hebben, zoals op basis van het AC-project verwacht kon worden, de fak-
kell  van energiebedrijven overgenomen; ze hebben vaker het initiatief voor projec-
tenn genomen dan energiebedrijven. Bovendien zijn zonnecelsystemen meestal in 
hethet bezit van eindgebruikers. Ook dit is in lij n met de leerervaringen van energie-
bedrijven,, projectontwikkelaars en de eindgebruikers uit de pilotprojecten. De be-
langstellingg van particulieren sloot goed aan bij de bereidheid van particulieren om 
tee betalen voor schone energie die in de pilotprojecten was geconstateerd. Opval-
lendd is wel dat er nog maar weinig projecten in de bestaande bouw gerealiseerd zijn. 
Dee exploratie van deze deelmarkt die afhankelijk is van particulieren, is pas laat op 
gangg gekomen. 

Technologieontwikkeling Technologieontwikkeling 

Technologieontwikkelingg is in navolging van Kruijsen (1999) omschreven als de 
ontwikkelingvann zonnecellen, zonnepanelen en de productieprocessen van cellen 
enn panelen. In de jaren vijfti g werd bij Philips op beperkte schaal onderzoek ver-
richtt naar zonnecellen. (Knoppers & Verbong 2001). In de jaren zeventig kreeg 
hethet onderzoek in Nederland een forse impuls. In clusters van universiteiten, on-
derzoeksinstellingenn en het bedrijfsleven werd onderzoek gedaan naar celtypen 
diee op de korte, middellange of lange termijn toepasbaar zijn. Hiermee bouwde 
Nederlandd internationaal gezien een goede positie op. De meeste steun van de 
overheidd ging naar multikristallijn silicium cellen,'.. .omdat deze technologie met 
steunn van de overheid als Nederlandse industriële voortrekker kan fungeren voor 
dee gehele zonnecellen-ontwikkeling en als wegbereider voor toekomstige mark-
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ten'.. (Novem 1990:10) Het onderzoek was vooral gericht op verhoging van het 
rendementt van de cellen en verlaging van de productiekosten van cellen en pane-
lenn (Novem 1990). 

Inn de onderzochte pilotprojecten in de nieuwbouw was er vrijwel geen aandacht 
voorr technologieontwikkeling. Er zijn vijf individuele wensen gearticuleerd ten aan-
zienn van de technologieontwikkeling, waarvan er twee tegengesteld zijn: er zouden 
verschillendee kleuren zonnepanelen beschikbaar moeten zijn (in twee projecten); 
dee tolerantie voor afwijkingen in de maten van zonnepanelen en andere bouwele-
mentenn zou beter op elkaar afgestemd moeten worden; er zou meer keuzevrijheid 
moetenn zijn in de maten van de zonnepanelen en het vereiste oppervlakte; en de 
matenn van de zonnepanelen zouden meer richtinggevend moeten zijn voor het 
ontwerp.. Uit de leerervaringen over de kosten en de financiering van de PV-projec-
tenn kan indirect een veel belangrijkere eis worden afgeleid. Omdat de financiering 
eenn groot struikelblok vormde in één van de projecten en sommige deelnemers de 
projectenn te duur vonden, zou de prijs gereduceerd moeten worden. Aangezien de 
totaalprijss van een systeem voor meer dan de helft door de zonnepanelen wordt 
bepaald",, moeten de zonnepanelen en het productieproces dus goedkoper worden. 

Alleenn deze laatste wens is enigszins maatschappelijk ingebed. Om zonnecellen 
goedkoperr te maken zijn drie sporen gevolgd die vóór de pilotprojecten al ingezet 
waren.. Het eerste is verbetering van het rendement van zonnecellen, zodat minder 
zonnepanelenn nodig zijn voor eenzelfde resultaat. Bij de ontwikkeling van de mul-
tikristallijnn silicium zonnecellen van Shell Solar Energy, heeft rendementsverbete-
ringg veel aandacht gekregen. Het rendement is gestegen van 10% in 1986 naar 12 tot 
14%% in 2000 (PEO 1987, PV Stuurgroep 2000). Deze stijging voldoet echter niet 
aann de verwachtingen en de doelstellingen uit de meerjarenprogramma's. 

Daarnaastt is er onderzoek gedaan naar de verbetering van het productieproces. 
Ditt heeft geleid tot een productieproces voor een nieuwe lijn." Tegelijkertijd wor-
denn nieuwe typen zonnecellen die op kortere of langere termijn toegepast kunnen 
worden,, ontwikkeld door samenwerkingsverbanden van universiteiten, ECN en 
bedrijvenn (zie tabel 9.2). Van amorf silicium zonnecellen wordt verwacht dat zij als 
eerstee een serieus alternatief zullen zijn voor multikristallijn silicium zonnecellen. 
Bijj  een groot productievolume zullen amorf silicum cellen waarschijnlijk goedko-
perr zijn. AKZO Nobel hoopt na 2002 een pilotlij n voor een flexibele zonnefolie op 
basiss van amorf silicium te openen en enkele jaren later met de daadwerkelijke pro-
ductiee te beginnen. Een nadeel van dit type zonnecellen is dat er meer oppervlakte 
nodigg is voor een zelfde opbrengst. 

Overr de vraag of een radicale doorbraak nodig is zijn de meningen verdeeld. 
Volgenss ECN en Shell Solar Energy zullen dunne film cellen (waaronder amorf sili-
ciumm cellen) de kristallijn silicium cellen geleidelijk gaan vervangen (PV Stuur-
groepp 2000). Knoppers en Verbong echter menen dat een technische doorbraak 
waarschijnlijkk noodzakelijk is om tot een drastische prijsverlaging te kunnen 
komenn (Knoppers & Verbong 2001). 
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Tabell  9.2. Belangrijke typen zonnecellen (toepasbaar en in ontwikkeling) 

technologie technologie symboolsymbool karakteristiek typischtypisch rendement (%) cluster/ samenwerking 

multikristallijnn silicium mc-Si wafertechnologie 12-14 

amorff silicium a-Si dunne film 6-9 

dunnee film silicium f-Si dunne film 8-10 (schatting) 

organischee zonnecellen - dunne of dikke film 

ECN/Shelll Solar 

UU/TUU D/TUE/TNO/ECN/ 
Akzoo Nobel 

TUD/UU/ECN N 

TUD/UU/WU/ECN N 
TUE/RUC/ECN/Philips s 

Bronnen:: PV Stuurgroep 2000, Roos & Blom 2001 

Tenn aanzien van de maten van de zonnepanelen zijn er weinig verbeteringen zicht-
baar.. De maatvoering werd in een recente studie als een belangrijk knelpunt bij de 
uitvoeringg van PV-projecten genoemd (Van Kampen & Jansen 1999). Er moet 
vaakk ter plekke een oplossing worden gezocht om de zonnepanelen goed aan te 
latenn sluiten op andere bouwelementen. Hoewel er kort na de genoemde studie 
eenn beoordelingsrichtlijn is ontwikkeld voor PV-systemen voor de bouw, is 'aan-
sluitbaarheid'' daarin niet opgenomen. Er is wel een prestatie-eis geformuleerd 
waarinn de tolerantie voor afwijkingen ten opzichte van de nominale maten van 
zonnepanelenn is ingeperkt (Van Kampen et al. 1999). Bovendien worden de moge-
lijkhedenn voor een uniforme maatvoering van de zonnepanelen die aansluiten bij 
gangbaree bouwmaten onderzocht en besproken (Van Kampen 2000). Dit zijn ech-
terr geen oplossingen voor het probleem dat de tolerantie voor afwijkingen bij zon-
nepanelenn lager is dan bij conventionele bouwelementen. 

Dee individuele wens voor andere kleuren is helemaal niet maatschappelijk in-
gebed.. Er zijn geen zonnepanelen beschikbaar die een andere kleur dan blauw of 
zwartt hebben. Het produceren van zonnepanelen met een andere kleur zou een tij -
delijkee aanpassing van het productieproces vergen en is daarom duurder (interview 
W.Sinke). . 

Dee conclusie is dat in de pilotprojecten weinig is gearticuleerd over de technologie-
ontwikkeling.. Dit is overigens niet vreemd, want het uitgangspunt was dat in de 
groteree projecten bewezen technologieën gebruikt zouden worden (interview 
E.. ter Horst 2002). Alleen indirect is een wens voor daling van de prijs van zonne-
panelenn gearticuleerd. Hieraan is voor zover mogelijk voldaan. Het rendement van 
dee multikristallijn silicium zonnecellen is verbeterd en het productieproces verbe-
terd.. Voor verbetering van de bouwmaten is het begin van een institutionele veran-
deringg zichtbaar, voor variëteit in kleur niet. 
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Productontwikkeling Productontwikkeling 

Productontwikkelingg leidt tot bruikbare toepassingen van zonnecellen, zoals een 
AC-modulee of een nieuwbouwwoning met een zonnedak. Toen de initiatieven 
voorr de onderzochte pilotprojecten werden genomen, was er in Nederland één 
producentt van zonnepanelen. De eerste productielijn voor zonnepanelen werd 
beginn jaren tachtig opgezet door Holecsol en later overgenomen door Shell Solar 
Energy.. In dezelfde periode werd een doorbraak in het rendement van de zonne-
panelenn bereikt door concepten uit de micro-elektronica toe te passen. De prijzen 
voorr zonnepanelen zijn gedaald van 90 dollar per Wp in 1968 naar 51 dollar in 1976 
enn 7 dollar in 1989 (Harmon 2000). 

InIn 1989 werd op het terrein van ECN voor het eerst een netgekoppeld systeem 
gerealiseerd.. In datzelfde jaar werd in Castricum de allereerste Nederlandse 
woningg met een zonnecelsysteem opgeleverd (een autonoom systeem). Voor de 
eerstee min of meer gebouwgeïntegreerde toepassing van zonnecelsystemen in 
Heerhugowaardd (1991) waren BOAL-profielen gebruikt, afkomstig uit de kassen-
bouw.. Hoewel de opzet was om de zonnepanelen een waterkerende functie te 
gevenn was uit angst voor lekkage onder de profielen een waterdicht onderdak 
gemaaktt (Van Mierlo et al. 1994). 

Enkelee jaren later werden voor het eerst ontwerpspecificaties opgesteld voor een 
mini-omvormerr voor één zonnepaneel (Dunselman et al. 1994). Vervolgens wer-
denn twee prototypes ontworpen en getest. Mastervolt ontwikkelde de Sunmaster 
1300 voor toepassing in AC-modules. Deze omvormer werd al snel opgevolgd door 
dee Sunmaster 130S die geluidsarmer is (interview R.Hommerson). Rond dezelfde 
tijdd bracht NKF een kleine omvormer op de markt: de OK4-100. 

Dee realisatie van de onderzochte pilotprojecten zou zonder deze vroege product-
ontwikkelingg niet mogelijk zijn geweest. Andersom waren de leerervaringen uit de 
pilotprojectenn aanleiding voor verdere productontwikkeling. Er waren namelijk 
velee leerervaringen opgedaan die vertaald konden worden in eisen ten aanzien van 
dee productontwikkeling en het benodigde netwerk daarvoor. Ze worden geschei-
denn naar de realisatiefase en de gebruiksfase. 

Eenn eerste belangrijke leerervaring tijdens de realisatie was dat voor het realise-
renn van dakvullende geïntegreerde zonnecelsystemen in de woningbouw vele acto-
renn nodig waren en dat het in hoge mate maatwerk was. In chronologische volg-
ordee gezien waren allereerst stedenbouwkundigen nodig die zorgdroegen voor een 
zongerichtee verkaveling. Een goede oriëntatie van de zonnepanelen op het zuiden 
kann bij noord-zuid georiënteerde woningen namelijk makkelijker gerealiseerd 
wordenn dan bij oost-west georiënteerde woningen. Zoals blijkt uit het project in 
Amsterdam,, is het voor projecten van minder dan 100 woningen niet zinvol om de 
verkavelingg onderdeel uit te laten maken van een enkel PV-project. Het wordt 
daardoorr namelijk zeer complex en langdurig. In de andere projecten was gekozen 
voorr de strategie om een locatie te vinden waar de verkaveling bij voorbaat goed 
was.. Deze strategie kan bij een grootschalige introductie echter niet worden toege-
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past.. In plaats daarvan zouden er landelijke richtlijnen ontwikkeld kunnen worden 
voorr zongerichte verkaveling ten behoeve van de toepassing van duurzame energie. 

Naastt stedenbouwkundigen waren er mensen nodig om een ontwerp voor de 
woningg te maken waarin rekening werd gehouden met de zonnepanelen. De archi-
tectenn dienden bekend te zijn met de voorwaarden voor een zo hoog mogelijke 
opbrengstt van een zonnecelsysteem, die onder meer de hellingshoek, de oriëntatie, 
dee ventilatie en onbeperkte zoninstraling betreffen. Maar ze moesten ook rekening 
houdenn met andere wensen, zoals een hoge gebruikswaarde van de woning en een 
waterdichtt dak. In de pilotprojecten werd duidelijk dat niet het hele dakopper-
vlaktee benut moet worden voor zonnepanelen, zoals aanvankelijk werd beoogd. Er 
warenn vele redenen hiervan af te zien: grotere tolerantie; loopruimte voor onder-
houdd en herstel; ruimte houden voor dakdoorvoeren, dakkapellen, zonnecollecto-
renn et cetera. 

Voorr het realiseren van woningen met dakvullende zonnecelsystemen waren 
ookk mensen nodig die goede onderdelen leverden voor het PV-systeem, een elek-
trotechnischh ontwerp maakten en het systeem samenstelden. Het aanbod van de 
PV-leverancierss voldeed echter niet, zoals bleek uit het ODE-project. Diverse offer-
tess waren van onvoldoende kwaliteit. De grootste leverancier van netgekoppelde 
zonnecelsystemenn in Nederland was niet ingesteld op het bedienen van een parti-
culieree markt. En er was maar één geschikte concurrent. 

Dee bouw van de zonnewoningen bleek in alle pilotprojecten moeilijker te zijn 
dann was verwacht. Dit kwam doordat de planning van de installatie van de zonne-
panelenn niet goed in de bouwplanning paste en doordat de overdracht van voorbe-
reidingg naar uitvoering niet altijd goed verliep. Er werden fouten en slordigheden 
inn de installaties geconstateerd. Ook de hoofdaannemer moest dus bekend zijn met 
dee toepassing van zonnecelsystemen om bij de overgang naar de bouw geen fouten 
tee maken. Vereenvoudiging van de realisatie van zonnecelwoningen door prefabri-
cagee bleek onhaalbaar te zijn. Ten slotte waren er mensen nodig die het zonnecel-
systeemm goed konden installeren. Eén van de conclusies uit de pilotprojecten was 
datdat dakdekkers en installateurs van elektrische installaties in het vervolg hiervoor 
moestenn zorgen. 

Dee tweede belangrijke leerervaring tijdens de realisatie was dat de kosten voor 
dakvullendee zonnecelsystemen omlaag moesten. De investeringskosten waren erg 
hoog.. De kosten voor de omvormers waren afhankelijk van de gewenste vermo-
gensklasse.. Voor vrijwel alle deelnemers waren er meerwerkkosten. Verder waren 
err vele onvoorziene kostenposten, zoals de enorme kosten voor herstel van de 
dakenn in Amsterdam, hoge verzekeringskosten en dergelijke. Hoe de kosten van 
eenn zonnecelsysteem naar beneden gebracht kunnen worden, werd in de projecten 
niett duidelijk. Volgens enkele deelnemers werd wel duidelijk hoe risico's beter 
afgedektt kunnen worden. 

Dee laatste leerervaring uit de realisatiefase is dat de garantiebepalingen niet volde-
denn aan de wensen. Zowel particulieren als energiebedrijven hebben zich ingespan-
nenn om een betere garantie te krijgen dan de leverancier aanvankelijk wilde geven. 
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Inn de gebruiksfase van de pilotprojecten is geleerd over de bouwkundige, elek-
trotechnischee en esthetische kwaliteit van de dakvullende geïntegreerde systemen. 
Hett grootste bouwkundige probleem was lekkage van dakvullende systemen, met 
namee in Amsterdam. Een gevoelig punt waren de aansluitingen tussen de zonne-
panelenn en andere onderdelen van het dak. Visueel gezien bleken zonnecelsystemen 
opp grote dakvlakken door te zakken. Maar ook elektrotechnisch waren de zonne-
celsystemenn niet helemaal naar tevredenheid. Met name de omvormers functio-
neerdenn niet goed. Ze moesten direct in het begin al worden vervangen en/of zorg-
denn voor uitval van PV-systemen. De bekabeling was in het project in Amsterdam, 
omdatt het één groot systeem was complexer dan in de andere projecten. Tot slot is 
inn de gebruiksfase geleerd over de esthetische waarde van de zonnewoningen. Som-
migee deelnemers waren tevreden over het resultaat, maar er waren ook deelnemers 
diee vonden dat de zonnecelsystemen een volgende keer mooier moesten zijn. Het 
uiterlijkk van de woningen was ook belangrijk voor de bewoners. Degenen die von-
denn dat de zonnewoningen mooi waren, hadden namelijk ook een positievere hou-
dingg ten aanzien van zonnecelsystemen in het algemeen. 

Dee AC-module leek veel meer geschikt te zijn voor grootschalige toepassing in 
zowell  de nieuwbouw als de bestaande bouw dan de dakvullende systemen. Het 
benodigdee netwerk voor de realisatie van het AC-project was minder complex, het 
ontwerpp relatief simpel en de totale kosten minder hoog. Het belangrijkste pro-
bleemm met de AC-modules betrof de esthetische waarde van de zonnepanelen. Of 
enn hoe de AC-modules functioneren is helemaal niet bekend. 

Opp het gebied van productontwikkeling is veel gearticuleerd. De algemene les 
uitt de pilotprojecten zeker ten aanzien van de gewenste productontwikkeling voor 
dakvullendee systemen was dat de lokale oplossingen die waren gekozen zich niet 
leendenn voor overname in volgende projecten. De producten moesten eerst beter 
enn goedkoper worden. De eisen waaraan ze moesten voldoen waren nader gespeci-
ficeerd.. Daarover had echter meer geleerd kunnen worden als de gebruiksfase beter 
geëvalueerdd was. Ook is duidelijk geworden welke actoren nodig waren om goede 
productenn te kunnen ontwikkelen en aanbieden. Uit de pilotprojecten zijn ook 
nieuwee vragen voortgekomen, zoals hoe de AC-modules functioneren en wat de 
ervaringenn van eindgebruikers op langere termijn zijn. 

Dee leerervaringen ten aanzien van het benodigde netwerk zijn vrij goed ingebed: er 
iss een grote diversiteit ontstaan aan actoren die zich met productontwikkeling 
bezighouden.. In 2000 waren er 17 leveranciers van zonnepanelen, waarvan 6 gro-
tere.. Shell Solar Energy had tot 1998 vrijwel een monopoliepositie, maar moest in 
19999 grote delen van de Nederlandse markt afstaan aan BP Solar, Kyocera en ande-
renn (Roos & Blom 2001). De buitenlandse leveranciers maken veelal gebruik van 
Nederlandsee systeemhuizen", die ook groeien in aantal en kracht (Roos & Blom 
2001).. In de gesubsidieerde projecten namen verder bijna 80 aannemers en bijna 
1000 architecten deel (website Novem 2). De betrokkenheid van dakdekkers is nog 
steedss gering. In een analyse van de Nederlandse PV-industrie wordt geconclu-
deerdd dat ook Nederlandse installateurs nog steeds onvoldoende kennis van en 
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ervaringg met zonnecelsystemen hebben (Mazier 2000). Daarom leiden enkele sys-
teemhuizenn installateurs op. 

Hett idee om zonnecelsystemen te prefabriceren, zodat inpassing in de bouw 
eenvoudigerr kon worden is nog werkelijk in praktijk gebracht. In een eerste prak-
tijktestt in 1996 is een proef uitgevoerd met dakplaten die voor de bouw voorzien 
warenn van zonnepanelen. De zonnepanelen bleken echter te beschadigen bij het 
transportt en het hijsen. In Europees verband hebben bouwpartijen, architecten en 
adviesbureauss een PV-concept ontwikkeld, waarmee het installatiewerk groten-
deelss in de fabriek kan worden verricht en dus ook veel goedkoper kan zijn (Böttger 
ett al. s.a.)." Het concept is vervolgens toegepast in enkele demonstratieprojecten. 

Dee leerervaring dat de financiering een probleem is en dat de prijzen voor zon-
necelsystemenn in de woningbouw moeten dalen is sterk maatschappelijk ingebed.4 

Voorr het PV-platform (een forum van actoren die grootschalige toepassing van 
zonnecelsystemenn wilden stimuleren, zie paragraaf Netwerkvorming) was prijsda-
lingg een speerpunt. Dit zou vooral bereikt moeten worden door verdere technolo-
gie-- en productontwikkeling. Hoe de prijzen van zonnecelsystemen zich werkelijk 
hebbenn ontwikkeld is moeilijk te bepalen, maar lijk t te voldoen aan de doelstelling 
vann het PV-platform. Het CE dat het laatste meerjarenprogramma voor PV heeft 
geëvalueerd,, schat in dat de prijs 40% is gedaald in de periode tussen 1995 en 2000 
(Rooss & Blom 2001). Deze daling komt door een reductie van de kosten voor zon-
nepanelen,, installatiekosten en kosten voor de omvormers. Het relatieve belang 
hiervann is niet bekend, behalve dat de daling van de kosten voor de omvormers tot 
eenn daling van ongeveer 5% van de totaalprijs heeft geleid. De prijs per V/p blijkt 
medee af te hangen van de omvang van het project. Het schaalvoordeel is ongeveer 
200 tot 30% (Verhoef et al. 2001). 

Dee prijzen voor zonnecelsystemen zijn nog niet concurrerend, maar dat werd 
ookk nog niet verwacht. Hoe snel de prijzen verder zullen dalen, kan niet met zeker-
heidd worden gesteld. Volgens het CE wordt de prijs vanaf 2000 met name door 
internationalee ontwikkelingen bepaald (Roos & Blom 2001). Enkele adviesbu-
reauss pleiten voor schaalvergroting van de productie van zonnepanelen en/of een 
toenamee van de concurrentie om de prijzen sneller te laten dalen (Langman & Van 
derr Smak 1999, Mazier 2000). 

Dee ontwikkeling rond garanties verliep ook vrij gunstig. De leveranciers zijn 
vakerr systeemgaranties gaan geven en verbinden zich aan langere garantietermij-
nenn (bijvoorbeeld 20 jaar op de zonnepanelen en 10 jaar op het hele systeem (web-
sitee Novem 2)). 

Dee maatschappelijke inbedding van de bouwtechnische leerervaringen uit de 
onderzochtee pilotprojecten is pas laat op gang gekomen. Tot 1999 werd in de 
meestee projecten met dakvullende systemen gebruik gemaakt van BOAL-profielen. 
Ditt profiel was aangepast voor PV-systemen. De tolerantie was vergroot (de mate 
waarinn afgeweken kan worden van vereiste afmetingen) en de montagetijd verkort. 
Verderr was onder meer het rubber als afdichtstrip van de profielen vervangen door 
hostaliet.. Een evaluatiestudie meldt dat het systeem in praktijk nog steeds vele pro-
blemenn kende: de lengte van de profielen sloot vaak niet aan bij het dakvlak; er trad 
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lekkagee op; er waren problemen rond de ventilatie15 en er werden veel uitvoerings-
foutenn gemaakt (Scheijgrond et al. 1999). Er zijn twee alternatieven ontstaan voor 
hett concept van geïntegreerde zonnepanelen op een draagsysteem: 
1.. een PV-systeem met meerdere lagen (op profielen met een waterdicht onder-

dak); ; 
2.. PV-bouwelementen, zoals dakpannen en dakramen. 
PV-bouwelementenn zijn volgens Scheijgrond en anderen het meest kansrijk om op 
langee termijn net zo goedkoop te worden als bestaande dakproducten. Ze worden 
ontwikkeldd door fabrikanten van bouwproducten. Bij het dakpanconcept worden 
dee PV-elementen schubsgewijs gelegd, zoals dakpannen. Op een bestaande woning 
inn Lekkerkerk was in 1993 al de zogenaamde 'Newtec solar tile' toegepast. Dit dak-
pansysteemm is in Nederland echter niet meer toegepast, omdat het relatief duur is. 
Pass in 1997 kwam een nieuw dakpansysteem op de markt (het PV-700 systeem van 
RBB,, een leverancier van hellende daken) .'*  De conclusie van de evaluatiestudies is 
dann ook dat geen van de gebruikte integratietechnieken voldoende waren uitont-
wikkeldd om ze grootschalig te introduceren (Scheijgrond et al. 1999).7 Dit geldt 
echterr niet alleen voor grote geïntegreerde systemen. Ook AC-modules die zijn toe-
gevoegdd aan daken, bleken bij toepassing in de bestaande bouw tot lekkageproble-
menn te kunnen leiden (interview W.Sinke). 

Omm goede integratietechnieken te ontwikkelen zijn, naast ondersteuning van 
productontwikkelingg in het kader van pilotprojecten, twee sporen gevolgd. In de 
eerstee plaats zijn in opdracht van Novem innovatiestrategieën uitgewerkt voor 
nieuwee bouwproducten met zonnecellen. De vier potentiële bouwproducten 
moestenn voldoen aan criteria van kwaliteit, verkrijgbaarheid en verwerkbaarheid 
(Haagg & Luiten 2000). In de tweede plaats zijn er richtlijnen en normen ontwik-
keld.. (Deze worden verder behandeld in paragraaf Wet- en regelgeving). 

Dee maatschappelijke inbedding van de elektrotechnische leerervaringen verliep 
ietss beter. Ook op dit terrein zijn richtlijnen ontwikkeld (zie verder paragraaf Wet-
enn regelgeving). Daarnaast is het functioneren van zonnecelsystemen zichtbaar 
verbeterd.. Het rendement van de omvormers is verhoogd, de uitval is verminderd 
enn de kwaliteit van de opgewekte stroom is verbeterd met als bijkomend voordeel 
datt er minder geluid wordt opgewekt (interview A. de Broe). Verder hebben de 
omvormerss meerdere functies gekregen. Ze zijn koppelkast, energiemeter en inter-
facee (PV Stuurgroep 2000). Een positieve ontwikkeling is dat er inmiddels enkele 
kant-en-klaree AC-modules beschikbaar zijn, die zijn goedgekeurd door KEMA. Met 
eenn stekker in het stopcontact kan een AC-module op het elektriciteitsnet worden 
aangesloten.. Maximaal 6 panelen mogen op een bestaande eindgroep van het elek-
triciteitsnett in de woning worden aangesloten. Wanneer meerdere systemen wor-
denn gebruikt (meer dan 2,25 Ampère) is een aparte groep nodig. 

Maarr er zijn ook nog problemen. Uit een evaluatieonderzoek onder kleine syste-
menn is gebleken dat de opbrengst van de systemen vaak lager is dan verwacht of 
voorspeldd (Booijink et al. 2001). De oorzaak hiervan is niet bekend. Volgens het 
PV-platformm moet er ook nog aandacht worden besteed aan prijsreductie, levens-
duurr en betrouwbaarheid van omvormers (PV Stuurgroep 2000). 
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Omm eindgebruikers te informeren zijn er weliswaar verschillende interfaces 
beschikbaarr gekomen: een LED-lampje als globale indicator van het functioneren, 
eenn stroommeter met een display en de mogelijkheid om via een computerpro-
grammaa allerlei gegevens uit de omvormer in te lezen. Deze opties hebben echter 
elkk hun eigen problemen.'6 

Dee ervaringen met het uiterlijk van de zonnecelsystemen zijn in beperkte mate 
maatschappelijkk ingebed. De Federatie Welstand heeft richtlijnen opgesteld voor 
zonnecollectorenn en zonnepanelen. In de zomer van 2000 zijn ze verspreid onder 
dee welstandscommissies die lid zijn van de federatie. (Van Boetzelaer et al. 2001). 
Dee richtlijnen voor systemen in schuine daken zijn vrij vertaald: 
-- De hellingshoek van het systeem moet hetzelfde zijn als die van het dak; 
-- Er moeten randen rond de zonnepanelen zijn van 60 centimeter; 
-- Er moet een goede compositie zijn met andere dakelementen; 
-- Meerdere zonnepanelen moeten even groot zijn en op gelijke hoogte aange-

bracht. . 
Dezee richtlijnen zijn niet geschikt voor dakvullende systemen. Ze zijn bovendien 
niett van toepassing indien PV-systemen niet vergunningplichtig worden geacht. In 
dee norm voor PV-bouwelementen (zie paragraaf Wet- en regelgeving) wordt hele-
maall  geen aandacht besteed aan esthetische aspecten'9, volgens één van de opstel-
lerss omdat er geen algemeen acceptabele eisen geformuleerd kunnen worden aan-
gezienn smaken verschillen (toelichting B. van Kampen). 

Inn opdracht van Novem is een verkennend" onderzoek gedaan naar de visuele 
aspectenn die van belang zijn voor de mening van particulieren en welstandscom-
missiess (Van Boetzelaer et al. 2000). Over het algemeen vonden de respondenten 
zonnecelsystemenn niet mooi. Voor de meeste particulieren was onopvallendheid 
vann de zonnepanelen de rode draad bij het beoordelen van foto's van gerealiseerde 
systemen.. Het bleek van belang te zijn dat er eenheid was in de kleur van de zon-
nepanelenn en het dak, dat de zonnepanelen gelijkmatig over het dak waren verd-
eeldd en dat ze in het dak waren geïntegreerd in plaats van los op het dak geplaatst. 
Dee welstandscommissies maakten een onderscheid naar soort bouw. Zonnepane-
lenn op monumentale bouw werd afgewezen, op bestaande bouw zouden zonne-
panelenn onopvallend moeten zijn en op nieuwbouw bij voorkeur architectonisch 
geïntegreerd.. Hoewel de conclusies uit dit onderzoek goede aanknopingspunten 
biedenn voor de verdere ontwikkeling van richtlijnen en normen is dit in Nederland 
niett gebeurd. In internationaal verband (IEA taak 7) zijn wel criteria voor de esthe-
tischee kwaliteit van gebouwen met zonnecelsystemen ontwikkeld (Reijenga 
2001).2II Op basis hiervan wordt de eerder genoemde dakpan van RBB bekritiseerd 
(RBBB 700), omdat dit PV-bouwelement qua kleur en textuur niet harmonieert. 

InIn algemene termen kan worden gesteld dat de productontwikkeling in de goede 
richtingg gaat, maar niet voldoende is. De ontwikkelingen rond de prijzen, garan-
tiess en omvormers zijn gunstig. Hiertegenover staat het volgende: 
-- Bouwtechnisch gezien zijn de PV-producten nog niet betrouwbaar; 
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-- Het netwerk voor de realisatie van goede PV-woningen is weliswaar sterk uitge-
breid,, maar nog niet compleet; 

-- De prijzen zijn weliswaar lager, maar waarschijnlijk nog niet aanvaardbaar voor 
grotee groepen gebruikers; 

-- De omvormers en gebruikersinterfaces moeten verder ontwikkeld worden; 
-- De esthetische kwaliteit is nog te weinig richtinggevend voor de productontwik-

kelingg en wet- en regelgeving; 
-- De inpassing van zonnepanelen in het bouwproces is nauwelij ks vereenvoudigd. 

Dienstverlening Dienstverlening 

Tenn tijde van de onderzochte pilotprojecten bestond er nog nauwelijks dienstver-
leningg rond zonnecelprojecten in de woningbouw. Enkele advies- en onderzoeks-
bureauss ondersteunden de projectleiders tijdens de realisatie met haalbaarheidson-
derzoek,, adviezen en inspectie van de installaties. De particulieren werden minder 
ondersteund.. De pilotprojecten leverden wel waardevolle inzichten op over de 
wenselijkheidd hiervan. Zo is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat de toekomstige 
bewonerss goed geïnformeerd wilden worden over de consequenties van het kopen 
vann een zonnewoning en over het gebruik van het zonnecelsysteem. In het project 
inn Amersfoort heeft de werkgroep communicatie op dit vlak een goede rol vervuld. 
Dee energiebedrijven zouden hierin volgens de bewoners een goede rol kunnen spe-
len.. Of de energiebedrijven deze rol op zich willen nemen, is uit de pilotprojecten 
niett duidelijk geworden. Ook is het de vraag van wie particulieren informatie wil-
lenn als het energiebedrijf geen prominente rol speelt in een project. 

Inn de gebruiksfase is beheer van het systeem het belangrijkste item. Beheer is 
noodzakelijk,, omdat er defecten in het systeem kunnen zijn en omdat in het 
gebruikk niet vanzelf duidelijk wordt of ze goed functioneren. In opdracht van het 
energiebedrijff  werden de systemen gemonitord door speciale bureaus. In de daken-
projectenn wilden de bewoners het beheer van het systeem graag overlaten aan het 
energiebedrijf.. Zelfs in het project waar de systemen van de bewoners zijn, is het 
energiebedrijff  voorlopig verantwoordelijk voor het beheer. Wat de voor- en nade-
lenn zijn van particulier beheer vergeleken met beheer door het energiebedrijf, is dus 
niett bekend uit de pilotprojecten. Onduidelijk is ook welk onderhoud nodig is bij 
regulierr particulier beheer. 

Uitt de pilotprojecten is gebleken dat er een goede structuur voor de afhandeling 
vann klachten van bewoners ontwikkeld moet worden. Door de lekkageproblemen 
werdd duidelijk dat de klachtenafhandeling niet goed was geregeld en dat niet altijd 
duidelijkk was wie waarvoor verantwoordelijk was: de PV-leverancier, de project-
ontwikkelaarr of het energiebedrijf. In twee van de dakenprojecten was een deel van 
dee bewoners ontevreden over de klachtenafhandeling en daardoor ook minder 
tevredenn over de zonnecelsystemen dan de andere bewoners. De aansprakelijkheid 
vann de diverse aanbieders dient dus volkomen helder te zijn voor de gebruikers. 

Dee articulatieprocessen op het terrein van dienstverlening betreffen de onder-
steuningg van opdrachtgevers door deskundige bureaus, informatie voor (toekom-
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stige)) bewoners, de klachtenafhandeling en het beheer. Belangrijke nieuwe vragen 
concentrerenn zich rond informatievoorziening en particulier beheer. 

Hett netwerk is wat betreft de ondersteuning van grotere projecten sterk uitgebreid. 
Ruimm 40 advies- en onderzoeksbureaus en enkele keuringsinstellingen zijn actief 
(websitee Novem 2). Zij ondersteunen professionele actoren. Particulieren kunnen 
inmiddelss informatie krijgen van onder meer het Projectbureau Duurzame Ener-
gie.. En in opdracht van Novem is een CD-Rom ontwikkeld op basis waarvan voor-
lichterss voorlichtingsmateriaal samen kunnen stellen (Novem 2002). Of handlei-
dingenn en voorschriften van leveranciers en andere specifieke informatie voldoen, 
iss niet bekend. De onderzoeks- en adviesorganisatie CE constateert dat consumen-
tenn nog maar weinig inzicht hebben in de productspecificaties (zoals levensduur, 
garantie,, betrouwbaarheid rendement) zodat onderlinge vergelijking van produc-
tenn heel lastig is (Roos & Blom 2001). 

Hett beheer van zonnecelsystemen is vrijwel onontgonnen terrein. Voor de 
monitoringg in de gebruiksfase heeft het netwerk zich uitgebreid tot 35 verschillende 
monitoringpartijen.. De monitoring is echter vooral gericht op technologieontwik-
kelingg en weinig op beheer. De wijze waarop de dakenprojecten zijn gemonitord, 
iss niet geschikt voor beheer bij grootschalige introductie. Het controleren van het 
functionerenn van zonnecelsystemen is nog steeds een groot probleem. Zelfs als een 
systeemm bij voldoende zonaanbod helemaal geen stroom opwekt is dit niet direct 
zichtbaar.. In woningbouwprojecten met vergelijkbare zonnecelsystemen op één 
locatiee kan een energiebedrijf de opbrengsten met elkaar vergelijken. Bij een parti-
culierr systeem is het heel moeilijk om te bepalen of het naar behoren functioneert. 
Dee opbrengst is afhankelijk van lokale omstandigheden (hellingshoek, oriëntatie, 
lichtinstraling)) naast eventuele defecten in het systeem. Om met de gemeten op-
brengstenn het functioneren van zonnecelsystemen te kunnen beoordelen, worden 
methodiekenn voor het bepalen van een referentie-opbrengst ontwikkeld. Ze zijn 
echterr nog niet toegepast of alleen nog maar getest (Betcke et al. 2002). Een andere 
recentee ontwikkeling is om het functioneren van de zonnepanelen van een groot 
zonnecelsysteemm vrij eenvoudig te controleren met behulp van een infrarood 
camera222 (Eikelboom et al. 2001). Over onderhoud is weinig bekend. Onderhoud is 
volgenss de PV-industrie niet of nauwelijks nodig. In een handleiding van Energie-
Nedd wordt echter wel geadviseerd om grotere systemen bij wijze van onderhoud 
jaarlijkss te controleren op breuk van panelen, vochtintreding, beschadiging van de 
bekabeling,, aansluitingen et cetera (EnergieNed 1998). Dit zou moeten gebeuren 
doorr een deskundige persoon. Bovendien is het schoonhouden van zonnepanelen 
waarschijnlijkk zinvol. In voorlichtingsmateriaal van Novem wordt de verminde-
ringg van de opbrengst door vervuiling namelijk geschat op 3,6% (Novem 2002). 

Dee verdeling van verantwoordelijkheden is volgens Shell Solar Energy naar aan-
leidingg van de onderzochte pilotprojecten beter geregeld. Verondersteld kan wor-
denn dat in het verlengde hiervan ook de klachtenafhandeling is verbeterd. In elk 
gevall  is een goede klachtenregistratie onderdeel van de richtlijn voor PV-systemen 
inn de bouw (Van Kampen et al. 1999). Of leveranciers hieraan voldoen is onbekend. 
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InIn het algemeen kan worden gesteld dat leerervaringen op het terrein van de 
dienstverleningg ten behoeve van particulieren slecht maatschappelijk ingebed zijn. 
Dee dienstverlening aan professionele actoren is beter ontwikkeld, alhoewel ook 
nogg niet op grootschalige toepassing toegesneden. 

Wet-Wet- en regelgeving 

Onderr wet- en regelgeving worden wetten, formele voorwaarden, richtlijnen en 
normenn die de toepassing van zonnecelsystemen stimuleren of belemmeren, ver-
staan.. In deze paragraaf worden de actoren die deze regels bepalen, centraal gesteld. 
Tott 1990 had de nationale overheid weinig aandacht voor de toepassing van zonne-
celsystemen.. In de tweede energienota van 1979 stond bijvoorbeeld dat tot het jaar 
20000 geen rekening gehouden werd met PV. Wel werd al lange tijd wetenschappe-
lij kk onderzoek ondersteund. 

Dee omslag kwam eind jaren tachtig (Knoppers & Verbong 2001). Volgens de 
Notaa Energiebesparing kon fotovoltaïsche zonne-energie na 2010 in beginsel de 
belangrijkstee duurzame energieoptie worden. Er werd voor dat jaar een volume-
doell  gesteld van een reductie van 2 PJ COj met behulp van PV (Ministeriee van Eco-
nomischee Zaken 1990). Knoppers en Verbong verklaren deze omslag uit het succes 
vann PV in ontwikkelingslanden en de eerste gerealiseerde projecten in Nederland. 
Verderr was een aantal Nederlandse pioniers die onderzoek hadden gedaan naar 
zonnecellenn op invloedrijke posities terechtgekomen. Zonnecelsystemen kwamen 
ookk onder de aandacht van de nationale overheid, omdat de realisering van andere 
duurzamee energieopties zoals windenergie tegenviel. Van belang waren ten slotte 
ookk de scenario's van een groot bedrijf als Shell waarin fotovoltaïsche zonne-energie 
eenn grote rol werd toegedicht voor de periode na 2050 (zie bijvoorbeeld Shell Inter-
nationall  Limited 1996). 

Doorr deze omslag veranderde het karakter van de meerjarenprogramma's sterk. 
Voorr het NOZ-PV 1986-1990, het eerste meerjarenprogramma voor PV, was een 
beperktt budget beschikbaar voor met name onderzoek naar zonnecellen (Novem 
1989).. De aandacht ging uit naar autonome systemen vanuit de veronderstelling 
datt op termijn in ontwikkelingslanden een eerste markt voor zonnecelsystemen 
zouu ontstaan. Volgens het tweede meerjarenprogramma konden zonnecelsyste-
menn wel een rol spelen in de Nederlandse energievoorziening (Novem 1990). De 
nadrukk werd verlegd naar decentrale netgekoppelde zonnecelsystemen in de 
gebouwdee omgeving. Het grootste deel van het budget werd gereserveerd voor het 
realiserenn van de technische voorwaarden hiervoor. De financiële ondersteuning 
voorr onderzoek en ontwikkeling was vooral gericht op het verbeteren van het ren-
dementt van multikristallijn silicium zonnecellen en het ontwikkelen van nieuwe 
zonnecellen.. In 1994 werd echter ook de ontwikkeling van mini-omvormers voor 
AC-moduless ondersteund. 

Omm de volumedoelstelling van 2 PJ uitgespaarde fossiele brandstoffen voor 2010 
tee halen, werd het van belang geacht om grotere PV-projecten te gaan realiseren. En 
omdatt verwacht werd dat grotere projecten vooral met niet-technische knelpunten 
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tee maken krijgen, zouden deze projecten niet-technische leerdoelen moeten heb-
ben.. De energiedistributiebedrijven werden als potentiële gebruikers beschouwd. 
Dee initiatieven voor de onderzochte pilotprojecten met dakvullende systemen ont-
stondenn naar aanleiding van deze omslag (zie hoofdstukken 4, 5 en 6). Ze werden 
ondersteundd in het kader van het NOZ-PV1990-1994. 

Energiebedrijvenn wilden in deze periode alleen nog maar experimenteren met 
zonnecelsystemen.. Ze beschikten over geld hiervoor in het kader van het Milieu 
Actiee Plan.13 Algemene regels voor zonnecelsystemen hadden zij dan ook nog niet 
ontwikkeld.. Ook de gemeenten hadden vóór de onderzochte pilotprojecten nog 
geenn beleid ten aanzien van zonnecelsystemen. Alleen de gemeente Heerhugo-
waardd verkende naar aanleiding van een eerste project in 1991 de mogelijkheden 
voorr grootschalige toepassing van zonnecelsystemen in de 'Stad van de Zon'14 (Van 
Mierloo et al. 1994). 

Eenn belangrijke les uit de pilotprojecten is dat de dakenprojecten zonder project-
subsidiee niet gerealiseerd zouden zijn. Subsidie was ook daarna nog steeds een 
noodzakelijkee bescherming van de niches. Zelfs de projectontwikkelaar Mabon die 
subsidiee niet nodig vond voor het 'autonome' AC-project, heeft in vervolgprojec-
tenn wel subsidie aangevraagd. Verder is gebleken dat een deel van de productont-
wikkelingg in het kader van pilotprojecten heeft plaatsgevonden. De dakvullende 
systemenn waren namelijk uniek qua samenstelling. Bovendien zijn componenten 
zoalss de omvormers, vervangen door verbeterde versies. 

Verderr is gebleken dat een draagvlak bij energiebedrijven essentieel is voor net-
gekoppeldee systemen. Ze verleenden subsidie, verschaften informatie of realiseer-
denn zelf woningen met zonnepanelen. Bij een minimale rol bepaalden ze in ieder 
gevall  de hoogte van de terugleververgoeding en stelden ze aansluitingseisen. Met 
namee uit het ODE-project in de bestaande bouw is de hindermacht van energiebe-
drijvenn helder geworden. Zij bepaalden onder welke voorwaarden zonnecelsyste-
menn aan het elektriciteitsnet gekoppeld mochten worden. Snelle procedures, hel-
deree aansluitingseisen en een goede terugleververgoeding zouden de realisatie van 
praktijkprojectenn makkelijker maken, zo werd geconstateerd in het ODE-project. 

Ookk in de rol van gemeenten hebben de pilotprojecten inzicht geboden. 
Gemeentenn stimuleerden de toepassing van zonnecelsystemen vooral door gele-
genheidd te geven in milieuwijken of door rekening te houden met zonnecelsyste-
menn in het bepalen van stichtingskosten en grondkosten. Daarnaast droegen ze 
zorgg voor een zongerichte verkaveling van nieuwbouwwijken die gunstig is voor 
toepassingg van zonnecelsystemen of thermische zonne-energiesystemen. Maar de 
gemeentenn compliceerden de toepassing van zonnecelsystemen ook met procedures 
voorr een bouwvergunning. De Welstandscommissies hadden soms grote bezwaren 
mett argumenten als vlakverdeling en kleurharmonie. Dat een bouwvergunning 
nodigg was voor nieuwbouw- en renovatieprojecten was duidelijk. De situatie voor 
dee bestaande bouw was echter ondoorzichtig, zoals bleek uit het ODE-project. 
Sommigee gemeenten beschouwden zonnepanelen in de bestaande bouw als ver-
gunningplichtig,, andere niet. Indien wel een bouwvergunning aangevraagd moest 
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worden,, leidde dat tot extra kosten en soms langdurige procedures. De Woning-
wett vormde dus een knelpunt, maar leidde ook tot aanpassing van plannen en ont-
werpenn en tot bekendheid met de eisen van Welstandscommissies. 

Dee onderzochte pilotprojecten hebben tot articulatie van knelpunten en wen-
senn op het terrein van wet- en regelgeving geleid. Belangrijke aspecten waren het 
belangg van de bescherming ten behoeve van de verspreiding van zonnecelsyste-
men,, het belang van pilotprojecten voor de productontwikkeling, het belang van 
helderee aansluitingseisen, en de rol van gemeenten en welstandscommissies. 

Figuu rr  9 . 3 . P V - b u d g e t t e n ( m i l j o e n euro ) 
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Toel icht ing:: Dit f iguur is samengesteld door de begrotingen in de meerjarenprogramma's 1986-1990, 1990-1994 

enn 1997-2000 als uitgangspunt te nemen. Voor 1990 is gebruik gemaakt van de waarden uit het NOZ-PV 1990-1 994. 

Dee waarden van 1995 zijn overgenomen uit het NOZ-PV 1997-2000. De beschikbare budgetten voor PV-GO! zijn 

toegevoegd.. De investeringssubsidie die beschikbaar was in de periode van 1988 t o t 1994 is niet in de figuur opge-

nomen.. De budgetten voor fundamenteel onderzoek zijn sinds 1994 hoger dan volgens deze f iguur vanwege 

Joule,, EEïT-, en NWO-pro jec ten . In de jaren 1990-1995 behoorden demonstrat ieprojecten in de categorie 'R&D 

systemenn en componen ten ' . De werkelijke uitgaven waren meestal lager, onder meer doorda t aanvragen laat in 

hett jaar werden ingediend en budgetten niet volledig besteed konden worden (Roos & Blom 2001). 

Dee leerervaringen uit de pilotprojecten zijn vrij goed maatschappelijk ingebed. Bij 
dee nationale overheid veranderde de regelgeving na de onderzochte pilotprojecten 
sterk.. In de jaren na de onderzochte pilotprojecten kwam er steeds meer overheids-
geldd beschikbaar voor PV (zie figuur 9.3). Het nieuwe meerjarenprogramma (NOZ-
PVV 1997-2000) richtte zich veel meer dan de voorgaande programma's op het voor-
bereidenn van een grootschalig gebruik van zonnecelsystemen. Pilotprojecten met 
vernieuwendee grote zonnecelsystemen kregen plaats in een Leerprogramma PV in 
dee Gebouwde Omgeving, uitgevoerd door Novem. Voor kleine systemen werd 
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eenn aparte tenderregeling ontwikkeld (PV-go! 1999 en 2000). Di t sloot aan bij de 

marktsegmenteringg en bij de ontwikkeling van het gebruik. Nog steeds werd het 

meestee geld voor R&D besteed aan zonnecellen. Voor onderzoek en ontwikkeling 

vann systemen en componenten was, ondanks de tekortkomingen die uit de pilot-

projectenn naar voren kwamen, maar een beperkt budget beschikbaar. 

Eenn andere belangrijke ontwikkeling bij de overheid was dat het fiscale instrumen-
tariumm dat sinds 1995 werd ingezet voor de stimulering van duurzame energie zich 
uitbreiddee en steeds meer geschikt werd gemaakt voor zonnecelsystemen (zie tabel 
9.3).. Bedrijven konden bijvoorbeeld vanaf 1997 gebruik maken van de Regeling 
Willekeurigee Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) en de regeling voor een 
Energiee Investeringsaftrek (EIA) voor de financiering van zonnecelsystemen. 

Tabell  9.3. Financieringsregelingen geldig voor PV 

79955 1997 2001 

Regelingg Groenprojecten Regeling Groenprojecten Regeling Groenprojecten 

REBB {terugleververgoeding) REB (terugleververgoeding) REB (terugleververgoeding, 

BSEE - NOZ-PV BSE - NOZ-PV ontheffing) 

Vamill BSE - DEN 

EIAA Vamil 

EIA A 

EINP P 

EPR<+EPA) ) 

Regulieree investeringsaftrek 

Belangrijkstee bronnen: Coopers & Lybrand 1995, Koot & Middelkoop 1997, Novem 2001 

Belangrijkerr was waarschijnlijk de ontheffing van de Regulerende Energie Belas-
tingg (REB) voor groene elektriciteit. Groene elektriciteit wordt door energiebedrij-
venn als een apart product verkocht aan particulieren en bedrijven onder namen als 
Groenee Stroom, Natuurstroom et cetera. Voor groene elektriciteit wordt gebruik 
gemaaktt van duurzame energiebronnen zoals windenergie en waterkracht in plaats 
vann primaire fossiele brandstoffen. De ontheffing van de REB gaf energiebedrijven 
dee financiële ruimte om een klein deel aan zonne-elektriciteit in de energiemix van 
groenee elektriciteit op te nemen. Een andere ontwikkeling waar de toepassing van 
zonnecelsystemenn in de nieuwbouw baat bij kan hebben, was de opname van zon-
necelsystemenn in de Energie Prestatie Normering (EPN) waaraan nieuwbouwwo-
ningenn moeten voldoen. Sinds 1998 wordt de opbrengst van zonnecelsystemen 
gehonoreerd,, een beleidsontwikkeling die de marktpartijen uit het PV-platform 
heell  belangrijk vonden/5 Of de aanscherping van de EPN in 2000 effect heeft op de 
toepassingg van zonnecelsystemen is niet bekend. 

Inn 2001 was er weer een belangrijke omslag in het overheidsbeleid onder de 
noemerr van de 'Nieuwe strategie' (Tweede Kamer 2001). Hoewel het ministerie 
vann Economische Zaken tot halverwege 2001 nog onderhandelde over een nieuw 
convenantt trok ze zich in de zomer terug uit het overleg. PV kreeg niet langer speci-
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fiekefieke steun. Alleen voor windenergie op zee en biomassa bleven speciale program-
ma'ss bestaan, omdat de doelstelling van 10% duurzame energie in 2020 anders 
niett haalbaar was. Een ander argument was dat uit onderzoek zou zijn gebleken 
datt de specifieke programma's en convenanten voor duurzame energie 'achter de 
meter',, waaronder zonnecelsystemen in de woningbouw, niet effectief waren 
(Tweedee Kamer 2001). 

Well  konden PV-projecten (voor onderzoek en ontwikkeling of demonstratie) 
subsidiee krijgen in het kader van een algemene regeling voor Duurzame Energie 
(DEN-regeling).. Daartoe moesten zij de concurrentie met andere bronnen op het 
gebiedd van effectiviteit aankunnen. Ook werden zonnecelsystemen opgenomen 
inn de Energie Premie Regeling (EPR). Het budget dat voor zonnecelsystemen werd 
gereserveerdd (27,2 miljoen euro per jaar) deed niet onder voor de budgetten uit het 
laatstee meerjarenprogramma voor PV. Daarnaast is deze regeling volgens Witte en 
anderenn voor particuliere eindgebruikers zeer gunstig (Witte et al. 2001). De sub-
sidiee dekt ongeveer de helft van de investeringskosten (anno 2002). De forse finan-
ciëlee ondersteuning sluit goed aan bij de ervaring uit pilotprojecten dat de prijs van 
zonnecelsystemenn te hoog is voor gebruikers. Het besluit om het specifieke beleid 
voorr PV niet te continueren sloot niet goed aan bij de ervaringen uit pilotprojecten. 
Gezienn de vele nieuwe vragen en onzekerheden uit de pilotprojecten is het juist zin-
voll  om leren over PV en de analyse van de leerervaringen te ondersteunen met een 
specifiekk programma. 

Ookk in de bouwsector vond regelgeving ten behoeve van zonnecelsystemen 
plaats.. Er is een norm ontwikkeld voor zonne-energiesystemen inclusief zonnecel-
systemenn op basis van twee rtchdijnen. TNO Bouw ontwikkelde een generieke 
beoordelingsrichtlijnn voor het toepassen van PV-systemen in de bouw (GBRL-PV). 
Hierinn zijn wettelijke eisen uit het Bouwbesluit opgenomen en aangevuld met 
facultatievee eisen voor bijvoorbeeld haaksheid, vlakheid, draagconstructie en uit-
wisselbaarheidd van onderdelen (Van Kampen et al. 1999). Bureau DakAdvies ont-
wikkeldee een richdijn die specifiek voor geïntegreerde PV-dakbedekkingsystemen 
opp hellende daken gold (BRL 4720). Deze twee richtlijnen stonden model voor een 
normm voor alle toepassingen van zonne-energiesystemen in, op of aan de gebouw-
schill  (NVN 7250). Deze norm is in 2002 openbaar geworden (toelichting B. van 
Kampen),, maar heeft de toepassing van zonnecelsystemen in praktijk nog niet 
kunnenn beïnvloeden. Het is de vraag in hoeverre de norm aansluit bij de leererva-
ringenn in de pilotprojecten ten aanzien van de dakintegratietechnieken. Estheti-
schee eisen zijn in elk geval niet opgenomen. 

Voorr de energiesector en de eindgebruikers was de afnameverplichting voor 
duurzaamm opgewekte energie volgens de Elektriciteitswet van 1998 een belangrijke 
ontwikkeling.. In de energiesector zelfheeft op beperkte schaal regelgeving plaats-
gevonden.. De belangrijkste is de vereenvoudiging van de aansluitingseisen voor 
AC-modules.. Systemen tot 600 Wp mogen zonder extra voorzieningen op een 
bestaandee aansluiting aan het elektriciteitsnet worden gekoppeld. Er bestaat geen 
productnormm specifiek voor grotere PV-systemen. Volgens de Europese regel-
gevingg moeten netgekoppelde zonnecelsystemen aan twee algemene richdijnen 
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voldoen.177 In Nederland moet de elektrische installatie van zonnecelsystemen 
onderr meer voldoen aan de NEN IOIO. Deze norm kan voor PV-systemen echter op 
meerderee manieren worden uitgelegd en er wordt geen rekening gehouden met 
enkelee bijzondere elektrische aspecten (EnergieNed 1998). Voor de aansluitvoor-
waardenn van grotere zonnecelsystemen bij gebouwen is een handleiding uitgege-
venn door EnergieNed. Onderdelen zijn: veiligheidseisen; eisen aan het zonne-
paneel,, de bekabeling, de koppelkast en de omvormer; de aansluiting op de 
laagspanningsinstallatiee en installatie en onderhoud (EnergieNed 1998). Deze 
richtlijnn heeft geen formele status. In hoeverre energiebedrijven deze richtlijn han-
teren,, is niet bekend. 

Tenn aanzien van de terugleververgoeding is er geen eenduidig beleid ontwik-
keld,, mede omdat de energiebedrijven daar nog geen aanleiding voor zien. (Voor 
kleinee systemen is de terugleververgoeding niet van belang, omdat de opgewekte 
elektriciteitt door het huishouden zelf wordt gebruikt.) In het project in Apeldoorn 
krijgenn de bewoners een terugleververgoeding die vergelijkbaar is met het (lagere) 
tarieff  voor windenergie. Vaak wordt een teruglopende meter gedoogd, zodat de 
terugleververgoedingg gelijk is aan het kWh-tarief/8 Twee nieuwe energiebedrijven 
diee alleen groene elektriciteit leveren vergoeden wel principieel volgens het gel-
dendee dagtarief voor kleinverbruikers (Nieuwsbrief Stichting Zonnestroom Nu! 
2002).. Eén energiebedrijf eist dat een extra meter voor de teruglevering wordt 
geplaatst.. Nuon geeft sinds april 2002 aan particulieren die Natuurstroom afne-
menn een terugleververgoeding die iets hoger is dan het normale dagtarief (Nieuws-
brieff  Manifestgroep 2002). Een enkel energiebedrijf geeft een investeringssubsidie 
voorr zonnecelsystemen, maar ook hiervoor geldt dat er verschillen zijn tussen de 
energiebedrijvenn onderling. 

Overr ontwikkelingen in het gemeentelijk beleid is zeer weinig bekend. Hier is 
geenn onderzoek naar gedaan. Wel blijkt uit het overzicht van zonnecelprojecten 
vann Novem dat enkele gemeenten PV-beleid hebben ontwikkeld (website Novem 
2).. De landelijke overheid financiert enkele programma's die gericht zijn op ken-
nisoverdrachtt naar gemeenten (zoals het programma Optimale Energie Infra-
structuurr (OEI)). Op basis van de Woningwet zullen gemeenten de toepassing van 
zonnecelsytemenn niet lang meer kunnen verhinderen. In 1999 is voorgesteld om 
kleinee bouwwerken bouwvergunningvrij te maken. Eind 2001 resulteerde dit in 
eenn concept AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) waarin onder meer werd 
voorgesteldd om zonnepanelen (zowel aan de voor- als aan de achterkant van de 
woning)) vergunningsvrij te maken (VROM 2001). De vaststelling van deze regelge-
vingg is meerdere malen uitgesteld/9 

Dee ontwikkelingen in de wet- en regelgeving zijn voornamelijk positief. Het fiscale 
instrumentariumm en de EPR zijn opengesteld voor zonnecelsystemen en de aanslui-
tingseisenn voor AC-modules zijn standaard en eenvoudig. De veranderingen in 
wet-- en regelgeving sluiten echter niet geheel aan bij de leerervaringen. Het niet 
continuerenn van het leerprogramma, terwijl er nog veel onbekend is over zonnecel-
systemenn in de woningbouw en de productontwikkeling en dienstverlening op 
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belangrijkee punten nog onvoldoende zijn, is daar het meest pregnante voorbeeld 
van.. Waar veranderingen wel aansluiten op de leerervaringen, hebben ze soms nog 
geenn effect op de toepassing van zonnecelsystemen gehad. Dit betreft de bouw-
normm voor zonne-energiesystemen en de vereenvoudiging van de Woningwet. 

Belangenbehartiging Belangenbehartiging 

Dee strategie van Novem mikte op een PV-markt in de nieuwbouw onder energie-
bedrijven.. De twee onderzochte projecten in de bestaande bouw waren daarente-
genn het resultaat van bottom-up strategieën. Het eerste initiatief kwam van de 
Organisatiee voor Duurzame Energie die tot dan toe vooral windcoöperaties van 
particulierenn had ondersteund en nu ook de particuliere markt voor zonnecelsyste-
menn wilde verkennen. In het tweede project kwam het initiatief van een particulier 
diee als voorzitter van de branchevereniging voor zonne-energie (Holland Solar) 
informatiee en contacten in het PV-netwerk had. 

Dee trend dat juist derde partijen belangstelling hadden om particulieren aan te 
sporenn om zonnecelsystemen aan te schaffen, is na de pilotprojecten voortgezet. 
Zoalss eerder is beschreven ontwikkelde Greenpeace als eerste een groot project 
voorr particulieren in de bestaande bouw. Hierbij maakte deze milieuorganisatie 
overigenss gebruik van de door de overheid ondersteunde ontwikkeling van de AC-
module.. Greenpeace organiseerde zich met name op het laten horen van tegenge-
luidenn en trachtte onder meer steun te verwerven voor de strategie om kostprijsda-
lingg te realiseren door een enorme schaalvergroting (KPMG 1999). Ook andere 
milieuorganisatiess begaven zich op het terrein van PV, maar met andere doelen. 
Wereldd Natuur Fonds (WNF) wilde aantonen dat nieuwbouwwoningen met een 
zeerr lage EPN op commerciële basis gerealiseerd konden worden (Glasbergen & 
Groenenbergg 2000). In hun demonstratieprojecten werden ook zonnecelsystemen 
toegepast.. De Stichting Natuur en Milieu concentreerde zich juist op zonnecelsys-
temenn in ontwikkelingslanden. In overleg met Nederlandse partijen, verenigd in 
eenn PV-platform, werdd een strategie voor de marktontwikkeling van zonnecelsyste-
menn in ontwikkelingslanden uitgewerkt (Strategiegroep PV 1997). Het Projectbu-
reauu Duurzame Energie verzorgde algemene informatie via zijn website. 

Toenn de nationale overheid het specifieke beleid voor PV beëindigde, wierp het 
nieuwee projectbureau MegaPV zich op om een nationale discussie op touw te zet-
ten.. Het projectbureau deed dit in samenwerking met een groot deel van de 
PV-industriee en andere partijen. Derde partijen zetten zich alleen in om zonnecel-
systemenn te stimuleren. Er zijn nog geen organisaties die zich organiseren op verzet 
tegenn zonnecelsystemen in de woningbouw, zoals bijvoorbeeld vogelwerkgroepen 
zichh verzetten tegen bepaalde locaties voor windenergie. 

Dee betekenis die derde partijen hadden voor de eerste pilotprojecten heeft zich op 
groteree schaal voortgezet. Het is niet zeker of deze maatschappelijke inbedding 
blijvendd is. 
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KoppelingenKoppelingen en ontbrekende schakels 

Dee maatschappelijke inbedding van de leerervaringen uit de pilotprojecten met 
zonnecelsystemenn in de woningbouw verliep op het ene terrein beter dan op het 
andere.. De productontwikkeling en dienstverlening verliepen minder voorspoedig 
dann de ontwikkeling van het gebruik, de wet-en regelgeving en de belangenbehar-
tiging.. Dit is de conclusie vanuit het oogpunt van de articulatieprocessen in de 
pilotprojecten.. Over technologieontwikkeling kan geen oordeel worden geveld, 
omdatt op dit terrein maar weinig directe wensen zijn geuit. Er kan indirect wel van 
eenn wens voor prijsverlaging van zonnepanelen worden gesproken. Deze wens is 
vrijj  goed maatschappelijk ingebed door rendementsverbetering en verbetering van 
hett productieproces. 

Gezienn de nog ontoereikende productontwikkeling, lijk t het op het eerste ge-
zichtt wonderbaarlijk dat het gebruik goed is ingebed. Dit is wel begrijpelijk vanuit 
dee bescherming van de niche door het grote subsidiebudget voor zonnecelsystemen 
enn de bereidheid van betrokkenen om nadelen te accepteren vanuit de overweging 
datdat het om een proefproject gaat. Indien de projecten alleen een leerdoel en geen 
volumedoell  hadden gediend, zou de productontwikkeling wellicht meer in pas 
hebbenn gelopen met de ontwikkeling van het gebruik. Doordat de ontwikkeling 
vann het gebruik gunstiger verliep dan de productontwikkeling, is op een gedetail-
leerderr niveau goed verklaarbaar waarom het aantal PV-leveranciers flink is uitge-
breid,, maar de betrokkenheid van dakdekkers en installateurs nog onvoldoende is. 

Binnenn de terreinen vinden zowel positieve als negatieve ontwikkelingen plaats. 
Ditt leidt tot een nuancering van bovenstaande conclusie. De wet- en regelgeving 
verliepenn vrij voorspoedig, alhoewel het opheffen van het leerbeleid voor zonnecel-
systemenn ongunstig is in het licht van de onvolwassen producten en de nieuwe vra-
gen.. Een ander voorbeeld is dat de vraag naar zonnecelsystemen weliswaar enorm 
iss toegenomen, maar dat de ontwikkeling van het gebruik in de bestaande bouw 
minderr snel verliep dan op basis van de leerervaringen kon worden verwacht. Ook 
hieraann is te zien dat het landelijke overheidsbeleid de maatschappelijke inbedding 
opp de andere terreinen in hoge mate beïnvloedt. Dat er weinig projecten in de 
bestaandee bouw zijn gerealiseerd, heeft te maken met de nadruk van het leerpro-
grammaa op dakvullende systemen en nieuwbouw. 

Tabell  9.4 laat zien dat een algemeen oordeel over het succes van de maatschap-
pelijkee inbedding van leerervaringen met zonnecelsystemen in de woningbouw 
ongenuanceerdd zou zijn. De vraag die daaruit volgt is waarom de inbedding op het 
enee terrein beter verliep dan op het andere terrein. De verwevenheid van de inbed-
dingsprocessenn oogt complex. Ze zijn onderling afhankelijk, maar in zekere mate 
ookk autonoom. Het overheidsbeleid is belangrijk, maar niet allesbepalend. Want 
hoewell  in het leerprogramma sterk werd ingezet op dakintegratietechnieken is het 
nogg niet gelukt om goede technieken te ontwikkelen. Andersom zijn de omvor-
merss verbeterd, ondanks het beperkte budget voor onderzoek en ontwikkeling van 
componentenn in vergelijking met celontwikkeling. In de volgende paragrafen wordt 
nagegaann of de relatie tussen de verschillende inbeddingsprocessen te begrijpen is. 
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Tabell  9.4. Maatschappelijke inbedding 

articulatiearticulatie van: maatschappelijke inbedding ontoereikendeontoereikende maatschappelijke inbedding 

vraag g 

technologie--
ontwikkeling g 

product--
ontwikkeling g 

dienstverlening g 

wet-- en 
regelgeving g 

belangen--
behartiging g 

•toenamee van afzet grote zonnecelsystemen in 
woningbouw w 

•toenamee van afzet AC-modules 
•systemenn vooral in handen van eindgebruikers 
•initiatieff veelal door bouwopdrachtgevers 
genomen n 

•nichevertakkingg naar utiliteitsbouw 
•• energiebedrijven maken gebruik van bereidheid 
vann particulieren om te betalen voor groene 
elektriciteit t 

•verbeteringg prijs-prestatie verhouding zonne
panelen n 

•verbeteringg productieproces 
•(ontwikkelingg en pilotlijn goedkopere dunne 
filmfilm cellen) 

•(discussiee over aansluiting bij gangbare 
bouwmaten) ) 

•uitbreidingg netwerk met aanbieders, 
aannemerss en architecten 

•beoogdee prijsdaling gerealiseerd 
•verbeteringg garantiesverbetering omvormers 
•AC-moduless met KEMA-keur 

•uitbreidingadvies-- en monitoringbureaus 
•garantie-/keuringsinstellingenn ervaring met 
zonnecelsystemen n 

•• bescherming voor schaalvergroting van niche 
tott 2000 

•• leerprogramma 
•tenderr voor kleine systemen 
•opnamee PV in fiscaal instrumentarium 
•opnamee PVin EPR 
•aansluitingseisenn AC-modules standaard en 
eenvoudig g 

•(opnamee van PV in EPN en aanscherping EPN) 
•(bouwnormm zonne-energiesystemen) 
•(zonnepanelenn vergunningsvrij) 

•derdee partijen stimuleren nichevertakking en 
verspreiding g 

•derdee partijen organiseren discussie over 
overheidsbeleid d 

•• nog weinig projecten in bestaande bouw 
•velee nieuwe vragen 
•• in marktoverzichten geen indeling in 
marktsegmenten n 

•anderee kleuren nog niet beschikbaar 
•geenn verbetering van tolerantie voor afwijkingen 

•geringee betrokkenheid dakdekkers/installateurs 
•• prefabricage nog niet geslaagd 
•nogg geen aanvaardbare verkoopprijzen 
•velee problemen met gebruikte dakintegratie-
technieken n 

•• beperkte ontwikkeling kansrijke 
•dakpanconcepten n 
•verderee ontwikkeling omvormers nodig 
•nogg geen interfaces die naar tevredenheid 
eindgebruikerss zijn 

•weinigg aandacht voor esthetische kwaliteit 
•velee nieuwe vragen 

•weinigg inzicht in productspecificatie 
•• nog geen specifieke actoren voor beheer 
•• nog geen geschikte voorzieningen voor controle 
doorr particulieren 

•• nog weinig methoden voor beheer door 
professionelee organisaties 

•• nieuwe vragen over particulier beheer (controle, 
onderhoud,, herstel) en klachtenafhandeling 

•geringg R&D budget voor componenten en 
systemen n 

•opheffenn bescherming specifiek voor PV in 
2001 1 

•geenn uniformering aansluiting en teruglevering 
groteree PV-systemen 

•geenn inzicht in gemeentelijk beleid 

Toelichting:: tussen haakjes staan de ontwikkelingen die in praktijk (waarschijnlijk) nog geen effect hebben gehad 
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Dee conclusies over de maatschappelijke inbedding moeten nog verder worden 
genuanceerd,, omdat er niet sprake is van één niche, maar van meerdere niches. Bij 
aanvangg van de studie werden alle geplande en gerealiseerde pilotprojecten met 
zonnecelsystemenn in de woningbouw als één beschermde marktniche beschouwd, 
omdatt dit kansrijke marktsegment prioriteit kreeg in het overheidsbeleid voor PV. 
Analysee van leerervaringen op het niveau van 'netgekoppelde zonnecelsystemen in 
dee woningbouw' geeft echter onvoldoende inzicht in de gewenste structurele 
veranderingen.. Kleine systemen in de bestaande bouw zijn een andere niche dan 
grotee dakgeïntegreerde systemen in de nieuwbouw en vergen waarschijnlijk min-
derr verdergaande structurele veranderingen dan de eerste. 

Dee leeromgeving 

Dee veronderstelling in dit onderzoek is dat kennisuitwisseling van leerervaringen 
uitt pilotprojecten in een volledig netwerk essentieel is voor collectief interactief 
lerenn waarin alle relevante perspectieven een plaats krijgen. Het kan sociale aanpas-
singg stimuleren bij actoren die zonnecelsystemen samenstellen en gebruiken en bij 
actorenn die de randvoorwaarden bepalen. Het kan ook het toenemende gebruik 
bevorderen.. Of pilotprojecten tot collectief leren, sociale aanpassing van externe 
actorenn en toenemend gebruik door externe actoren hebben geleid, kan worden 
afgelezenn aan een evenwichtige maatschappelijke inbedding van de leerervaringen. 
Dee leerervaringen met zonnecelsystemen in de woningbouw zijn echter niet op alle 
terreinenn even goed ingebed. De verklaring hiervoor wordt in het onderstaande 
gezochtt in de samenstelling van het innovatie-diffusienetwerk, de uitwisseling van 
leerervaringenn en netwerksturing. 

Netwerkvorming Netwerkvorming 

Voorr een succesvolle maatschappelijke inbedding van leerervaringen is een volle-
digg innovatie-diffusienetwerk nodig. Er moeten namelijk vier functies worden ver-
vuld:: technologie ontwikkelen, producten ontwikkelenen, gebruiken en maat-
schappelijkee invloed uitoefenen (zie ook hoofdstuk 2). 

Dee vorming van een netwerk in Nederland rond PV begon in het laboratorium 
vann een bedrijf (Philips) en in onderzoekscentra van universiteiten (Knoppers & 
Verbongg 2001). Deze actoren bevonden zich in één van de 'polen' van een innova-
tie-diffusienetwerk:: de technologieontwikkeling. De landelijke overheid is een 
onderdeell  van het PV-netwerk sinds halverwege de jaren tachtig beleid ten aanzien 
vann PV werd ontwikkeld en geld ter beschikking werd gesteld. Pas toen de eerste 
praktijkprojectenn in de woningbouw werden gerealiseerd begon ook de ontwikke-
lingg van complete zonnecelsystemen en componenten daarvan (productontwik-
keling).. Rond deze praktijkprojecten ontstonden heterogene, vrijwel volledige tij -
delijkee netwerken (zie hoofdstuk 8). In de gebruiksfase werden ook de particuliere 
eindgebruikerss onderdeel van deze netwerken voor zonnecelsystemen in de 
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woningbouw.. Zoals in hoofdstuk 8 bleek, werden hun ervaringen via klachten en 
bewonersonderzoekk teruggekoppeld naar andere actoren. 

Opp landelijk niveau breidde het netwerk zich uit naar andere functies toen Res 
Renewablee Energy Systems (nu Shell Solar Energy), ECN en twee energiebedrijven 
inn 1992 een discussiestuk schreven over de ontwikkeling van zonnecelsystemen ten 
behoevee van een grootschalige toepassing van PV in Nederland in de zi eeuw. 
(Bergmeijerr et al. 1992). Een belangrijke suggestie in een latere versie van dit 'Intro-
ductieplan',, mede geschreven door Novem, was om een meerjarenafspraak voor te 
bereidenn (Sinke et al. 1993). Om te zorgen dat belangrijke actoren taken op elkaar 
aff  zouden stemmen en hun inspanningen vast zouden leggen in een convenant, 
werdd in 1994 het PV-platform opgericht. Door de oprichting van het PV-platform 
enn door het convenant (bij) te tekenen, werd het innovatie-diffusienetwerk sterk 

Figuu rr  9.4. Het innovatie-difflisienetwerk van zonnecelsystemen in de woningbouw rond 1997 
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Toelichting:: De actoren uit de tijdelijke netwerken zijn cursief gedrukt, de actoren in het PV-platform vet. De 
lijnenn geven weer tussen welke actoren direct contact bestond. De kwaliteit wordt daarmee niet beoordeeld. 
Hett directe multilaterale contact tussen de deelnemers uit het platform is niet in de figuur opgenomen. 



236 6 KiemKiem van maatschappelijke verandering 

verbreedd naar de industrie, de overheid, energiebedrijven, bouwbedrijven, onder-
zoeks-- en adviesinstellingen en gemeenten (zie bijlage IV). Het PV-platform kan 
dann ook als een formalisering van het netwerk rond zonnecelsystemen in de 
gebouwdee omgeving worden gezien. Dit netwerk werd opgebroken toen in de loop 
vann zooi bleek dat het ministerie van Economische Zaken een nieuw convenant 
niett zou ondersteunen. 

Voorr de periode rond 1997 is nagegaan in hoeverre het innovatie-diffusienetwerk 
voorr zonnecelsystemen in de woningbouw volledig was (zie figuur 9.4). Om de 
samenstellingg van het netwerk rond zonnecelsystemen in de woningbouw te bepa-
len,, zijn het landelijke innovatie-diffusienetwerk en de netwerken rond pilotpro-
jectenn geïntegreerd (zie ook hoofdstuk 3). 

Tweee typen actoren hielden zich bezig met de ontwikkeling van de technologie 
(Kruijsenn 1999): universiteiten en onderzoekscentra die onderzoek deden naar de 
ontwikkelingg van zonnecellen en zonnepanelen en actoren die het productieproces 
ontwikkeldenn oftewel de producenten van cellen en panelen.50 Beide onderdelen 
warenn volgens Kruijsen voldoende aanwezig in Nederland. Ze hadden vooral 
onderlingg contact. Verder hadden ze contact met de subsidiegevers en de product-
ontwikkelaars.. De afstand tot de gebruikers was groot. Producenten hadden be-
perktt contact met enkele professionele gebruikers van netgekoppelde zonnecelsys-
temenn (Kruijsen 1999). De celontwikkelaars waren niet in de tijdelijke netwerken 
vann de püotprojecten vertegenwoordigd en hadden nauwelijks contact met parti-
culieree gebruikers. 

Dee functie productontwikkeling is volgens Kruijsen PV-technologie toepassen 
enn zonnecelsystemen samenstellen. Gezien vanuit een brede definitie van produc-
tenn gaat het niet alleen om het fysieke systeem, maar ook om distributie, informatie 
enn service. Ook deze functie kan dus in twee delen worden gesplitst: het toepassen 
vann de hardware en de dienstverlening. Het maken van zonnewoningen met dak-
vullendee systemen gebeurde door een groot aantal actoren. Systeemhuizen ontwik-
kelden,, leverden en installeerden zonnecelsystemen. Shell Solar Energy combi-
neerdee productontwikkeling bovendien met technologieontwikkeling. Andere 
actorenn die het product bepaalden in de pilotprojecten waren de projectontwikke-
laars,, architecten, aannemers, elektrische installateurs, energiebedrijven, en leve-
rancierss van zonthermische systemen. In de projecten in de bestaande bouw was 
dezee subpool veel beperkter. Energiebedrijven en projectontwikkelaars bijvoor-
beeldd droegen niet bij aan de productontwikkeling. De productontwikkelaars 
maaktenn niet alleen gebruik van zonnepanelen, maar ook van producten van 
diversee toeleveranciers, zoals fabrikanten van omvormers en profielen uit de kas-
senbouw.. (Deze actoren zijn verder niet bij de analyse betrokken.) De subpool har-
dwareontwikkelingg was gedeeltelijk ontwikkeld. In één van de pilotprojecten werd 
geconcludeerdd dat er maar weinig geschikte systeemhuizen in Nederland zijn. In 
eenn ander project werd geconstateerd dat dakdekkers in het PV-netwerk betrokken 
zoudenn moeten worden. 
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Dee dienstverlening in de projecten met de dakvullende systemen was voor een 
deell  in handen van energiebedrijven. Andere dienstverlenende actoren waren 
garantie-- en keuringsinstellingen, adviesbureaus (die ook voor monitoring zorg-
den),, makelaars en verzekeraars. De dienstverlening was een onderontwikkelde 
subpool.. Er waren nog geen actoren die zich specifiek richtten op het onderhoud 
enn herstel van zonnecelsystemen. Het PV-platfbrm vond dat financiële instellingen 
alss banken in het netwerk betrokken zouden moeten worden.5' 

Dee interactie tussen productontwikkeling en de andere onderdelen van het net-
werkk was sterk wisselend en afhankelijk van de actor. Dit blijkt zowel uit de pilot-
projectenn als uit het onderzoek van Kruijsen. Sommige productontwikkelaars 
werktenn heel geïsoleerd. Andere waren als een spin in het web. 

Eenn volgende belangrijke functie in een innovatie-diffusienetwerk is het gebrui-
kenn van producten die zijn gebaseerd op de nieuwe technologie. Kruijsen maakt 
eenn onderverdeling in professionele en particuliere gebruikers. Professionele ge-
bruikerss waren energiebedrijven en projectontwikkelaars. De particuliere gebrui-
kerss hadden twee rollen; ze waren zowel bewoners als elektriciteitsgebruikers. De 
energiebedrijvenn hadden vooral contact met de subsidiegevers (Kruijsen 1999). 
Energiebedrijvenn en projectontwikkelaars waren goed vertegenwoordigd in het 
PV-platfbrm.. De huursector was in een enkel project als gebruiker in het netwerk 
betrokken.. De directe interactie van particuliere gebruikers en de andere onder-
delenn van het netwerk was niet ver ontwikkeld. Huishoudens namen niet deel aan 
dee realisatie van de projecten met dakvullende systemen en waren niet vertegen-
woordigdd in het PV-platform. 

Dee vierde functie in het netwerk is het bewust of onbewust uitoefenen van 
maatschappelijkee invloed. In de eerste subpool bevinden zich actoren die wet- en 
regelgevingg kunnen vaststellen of uitvoerders zijn van beleid. In de tweede subpool 
stimulerenn of belemmeren belangengroepen de ontwikkelingen op andere wijzen. 
Hiertoee behoren ook de actoren die bijvoorbeeld als brancheorganisatie een inter-
mediairee rol kunnen vervullen. 

Inn de pilotprojecten is gebleken dat vele actoren over de macht van wet- en 
regelgevingg beschikten: Novem, het ministerie van Economische Zaken, gemeen-
ten,, provincies, de Europese Commissie en energiebedrijven. Actoren die be-
langenn behartigden, waren onder meer de welstandscommissies als adviseur van 
gemeenten.. Een milieuorganisatie (ODE) had in één van de projecten de functie 
vann aanjager. In Amsterdam werd kennis uitgewisseld met buitenlandse partners. 
Kruijsenn wijst verder nog op het bestaan van de brancheorganisatie voor zonne-
energiee (Holland Solar). De brancheorganisatie speelde volgens haar echter geen 
roll  van betekenis in het koppelen van de verschillende netwerkfuncties. Kruijsen 
concludeertt dat de actoren die maatschappelijke invloed uitoefenden ten behoeve 
vann de implementatie van zonnecelsystemen, contact hadden met alle andere 
onderdelenn van het netwerk. Hun activiteiten waren echter te weinig gecoör-
dineerd. . 
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Vrijwell  alle functies waren aanwezig in het netwerk voor zonnecelsystemen in de 
woningbouw.. Er waren twee actoren die een sleutelpositie innamen. Ze hadden 
contactt met vrijwel elke andere (sub)pool: de producent van zonnepanelen en de 
overheidd (middels Novem). Energiebedrijven waren een soort sleutelactor in die 
zinn dat ze zelf in meerdere onderdelen van het netwerk aanwezig waren. De meeste 
onderdelenn van het netwerk waren van beperkte omvang. Het particuliere gebruik 
wass onderontwikkeld en tussen celontwikkeling en de overige onderdelen van het 
netwerkk was weinig interactie. Enkele specifieke actoren, zoals dakdekkers, banken 
enn actoren voor onderhoud en herstel ontbraken of waren in onvoldoende mate 
betrokken. . 

Kennisuitwisseling Kennisuitwisseling 

Dee leerervaringen uit pilotprojecten werden op vele verschillende manieren uitge-
wisseld.. Een heel belangrijk middel voor de overdracht van kennis was het leerpro-
grammaa zelf. Het gaf actoren die deelnamen aan meerdere projecten de kans om 
hunn eigen kennis op te bouwen en deze te delen met nieuwe actoren in vervolgpro-
jecten.. Dit gold voor de Nederlandse producent van zonnepanelen, voor Novem, 
voorr het adviesbureau Ecofys en voor sommige energiebedrijven, projectontwik-
kelaarss en architecten. Een beperkt aantal van hen kon de leerervaringen uit pilot-
projectenn ook gebruiken in het overleg van het PV-platform (Novem, Shell Solar 
Energy,, energiebedrijven en projectontwikkelaars) en via het platform de natio-
nalee ontwikkelingen beïnvloeden. Deze vorm van kennisuitwisseling was intensief 
enn bood tegelijkertijd de kans om kennis uit te bouwen. Het schoot echter tekort 
voorr een volwaardige kennisuitwisseling, omdat vele deelnemers en de betroffenen 
uitt de pilotprojecten niet deelnamen aan vervolgprojecten en niet participeerden 
inn het PV-platform. Het gaat onder meer om particuliere gebruikers, woningcor-
poraties,, milieuorganisaties, architecten en installateurs. 

Voorr bredere verspreiding van de leerervaringen zorgden onder meer de deelne-
merss aan pilotprojecten. In twee van de vier onderzochte nieuwbouwprojecten 
zochtenn de energiebedrijven die de leiding hadden over de projecten de publiciteit 
enn besteedden daarbij aandacht aan de leerervaringen. Of veel uitvoerders van pro-
jectenn de leerervaringen op deze wijze hebben verspreid, is niet bekend. 

Anderee belangrijke middelen voor de veralgemenisering van de leerervaringen 
uitt pilotprojecten waren werkgroepen en uitvoerdersbijeenkomsten, die door 
Novemm werden georganiseerd. De eerste uitvoerdersbijeenkomst vond plaats in 
1996.. Hieraan namen meer dan 250 mensen die met PV te maken hadden, deel. De 
Werkgroepp Monitoring met ongeveer 15 leden van universiteiten, onderzoeksin-
stellingenn en adviesbureaus bestond vanaf eind 1993 en besprak de technische 
monitoringg van pilotprojecten.'2 Ook bestond er tot 2000 een groep die de bouw-
kundigee integratie van zonnecelsystemen besprak. Deze werkgroep werd bezocht 
doorr deelnemers van pilotprojecten en belangstellenden, zoals energiebedrijven, 
architecten,, projectontwikkelaars, adviesbureaus, milieuorganisaties en onderzoeks-
instellingen.. Er werd niemand geweigerd, maar er werd ook niet breed uitgenodigd 
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niett te hoge verwachtingen te wekken. Het interactieve karakter van deze bijeen-
komstenn bood kansen op een gemeenschappelijk leren op een niveau dat de indivi-
duelee projecten oversteeg. Een nadeel was dat de discussie over technologieontwik-
kelingg werd gescheiden van productontwikkeling en de ontwikkeling van het 
gebruikk door de instelling van aparte werkgroepen. 

Medee op verzoek van het PV-platfbrm hield Novem een overzicht met een korte 
beschrijvingg van püotprojecten bij. Ter ondersteuning van een bredere versprei-
dingg van informatie publiceerde Novem vanaf 1994 een lijst met alle publicaties die 
inn het kader van het meerjarenprogramma werden uitgebracht. Een praktisch pro-
bleemm was dat vele publicaties moeilijk verkrijgbaar waren. Ze waren niet centraal 
verkrijgbaar,, soms niet beschikbaar op het genoemde besteladres en deels (tijdelijk) 
vertrouwelijk.. Het is overigens de vraag in hoeverre dit een probleem was, want er 
wass weinig belangstelling voor de publicatielijst. Voor 'nieuwe' actoren die nog niet 
mett PV te maken hadden, bestonden verder enkele algemene informatiebronnen. 
Ditt waren folders en de Leidraad PV-projecten (Novem 1998) om marktpartijen te 
ondersteunenn met informatie die onder meer was gebaseerd op leerervaringen uit 
projecten.""  Nieuwe actoren die zelf een project wilden realiseren en niet konden 
meeliftenn in andere projecten moesten zich dus inspannen om aan relevante actu-
elee en gespecificeerde informatie te komen via de werkgroep of via de publicatie-
lijst,, het projectenoverzicht en de brochures. 

Dee leerervaringen van deelnemers uit de pilotprojecten werden op meerdere 
manierenn algemener gemaakt. Sleutelactoren uit de pilotprojecten speelden een 
belangrijkee rol. Ze brachten hun ervaringen in nieuwe projecten en in het PV-plat-
formm in en zorgden voor de verspreiding van de opgedane kennis. Leerervaringen 
werdenn verder verspreid middels publicatielijsten, folders en werkgroepen. Het 
grootstee probleem was dat de uitwisseling van leerervaringen zich concentreerde 
opp de actoren die meerdere projecten realiseerden en dat de terugkoppeling van 
leerervaringenn van eindgebruikers en installateurs alleen via andere actoren, zoals 
energiebedrijvenn en onderzoeksinstellingen plaatsvond. 

Netwerksturing Netwerksturing 

Inn het innovatie-difrusienetwerk voor zonnecelsystemen in de woningbouw 
bevondenn zich twee macro-actoren. Novem en het PV-platform maakten zich sterk 
voorr de verspreiding van zonnecelsystemen door de activiteiten van actoren in het 
innovatie-difrusienetwerkk aan elkaar te verbinden. 

Beidee macro-actoren deden aan netwerksturing. Novem die een deel van het 
PV-beleidd uitvoerde, had een top-down benadering in het ontwikkelen van een 
netwerkk voor zonnecelsystemen, beginnend vanuit de industrie en intermediaire 
actorenn en eindigend bij de eindgebruikers. Tot 1994 werd prioriteit gegeven aan 
hett interesseren van energiebedrijven, omdat met deze bedrijven een grote afzet per 
projectt gerealiseerd kon worden en omdat het beheer van systemen op meerdere 
woningenn dan in één hand zou zijn (interview E. ter Horst 2002). Nadat de ener-
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giebedrijvenn door de eerste pilotprojecten geïnteresseerd waren geraakt in zonne-
celsystemen,, werd getracht om de bouwsector voor zonnecelsystemen te interesse-
ren.. Totdat het ODE-project was gerealiseerd, beschouwde Novem Shell Solar 
Energyy als de enige gekwalificeerde leverancier van netgekoppelde zonnecelsyste-
menn (Geuzendam & Van Mierlo 1995). Novem wilde particulieren als laatsten in 
hethet netwerk betrekken. De belangrijkste redenen waren dat er volgens Novem vol-
doendee informatie was op basis van ervaringen in het buitenland en dat Novem 
initiatievenn van particulieren niet zelf wilde bundelen om er een leerproject van te 
makenn (Geuzendam & Van Mierlo 1995). Novem meende ook dat er nog geen 
marktt voor zou zijn en dat voorkomen moest worden dat het draagvlak onder par-
ticulierenn door technische problemen werd verstoord. Maar enkele jaren later 
kwamm Novem tot de conclusie dat er een onverwachte belangstelling bij het 
publiekk was ontstaan, mede gevoed door projecten als 'Solaris' van Greenpeace 
(notulenn PV-platform 24-09-98). 

Ookk het zogeheten PV-platform had grote invloed op de samenstelling van het 
netwerk.. Het platform wilde zich verbreden door specifieke actoren bij de onder-
handelingenn te betrekken: energiebedrijven, het ministerie van VROM, Energie-
Ned54,, bouwpartijen, energiebedrijven en de financiële sector. Het platform wilde 
hethet ministerie van VROM bijvoorbeeld benaderen, omdat dit ministerie de bouw-
sectorr aan zou kunnen spreken en zongerichte verkaveling van nieuwbouwwijken 
zouu kunnen stimuleren. EnergieNed is als vertegenwoordiger van de energiebedrij-
venn gevraagd om deel te nemen. Verder verzocht het platform twee personen die 
zichh vanuit de lokale overheid sterk hadden gemaakt voor duurzame energie, om 
zittingg te nemen in het platform. Het platform is niet helemaal geslaagd in haar 
opzet.. Het ministerie van VROM en de financiële sector hebben er nooit aan deel-
genomen.. Het is wel gelukt om EnergieNed, meerdere energiebedrijven en bouw-
bedrijvenn te interesseren. 

Behalvee dat ze potentiële deelnemers actief benaderden, verwachtten de deelne-
merss van het PV-platform een 'zwaan-kleef-aan' effect van de eerste ondertekening 
vann het convenant (notulen 25-2-94). Tot die tijd wilden de partijen het platform 
beperkenn tot een kleine groep om een goede discussie te kunnen voeren. Toen 
Hollandd Solar (de brancheorganisatie van zonne-energiebedrijven) belangstelling 
toonde,, werd dan ook besloten dat de vertegenwoordiger van ECN ook Holland 
Solarr zou vertegenwoordigen. Ten aanzien van milieuorganisaties werd besloten 
datt Novem als een soort 'liaison' op zou treden. 

Overr de deelname van de PV-industrie werd regelmatig gediscussieerd. In 1995 
gavenn de energiebedrijven aan dat zij niet afhankelijk wilden zijn van één 
PV-bedrijff  (notulen 31-5-95). Dit werd een relevant onderwerp toen NAPS (een bui-
tenlandss productiebedrijf) en vijf andere industrieën hun belangstelling hadden 
getoondd om toe te treden tot het PV-platform. Het platform formuleerde twee toe-
tredingsvoorwaarden:: de nieuwe partijen moesten een vestigingsplaats in Neder-
landd hebben en een concrete bijdrage leveren aan de doelstelling (notulen 27-3-96). 
Vlakk voordat het convenant voor het eerst bijgetekend zou worden laaide de dis-
cussiee weer op, omdat verschillende bedrijven, waaronder Techneco belangstelling 
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blekenn te hebben. Shell Solar Energy verzette zich tegen hun deelname aan het 
bestaandee convenant, tenzij zij zouden voldoen aan de criteria en zouden investe-
renn in de infrastructuur en onderzoek en ontwikkeling (notulen 27-8-98). Besloten 
werdd om leveranciers en installatiebedrijven voorlopig te weren, omdat een netto 
toegevoegdee bijdrage aan de convenantdoelstelling op dat moment niet aantoon-
baarr was (notulen 27-8-98). De toelatingsprocedure werd geformaliseerd.35 Bij de 
eerstee bijtekening van het convenant in 1998 traden alleen een omvormerfabrikant 
enn een producent van dakproducten toe. In 1999 traden ook producenten van zonne-
panelenn en leveranciers toe. (Zie voor de samenstelling van het platform bijlage IV). 

Inn het platform is niet gesproken over deelname van architecten, aannemers en 
particulieree gebruikers. Ten aanzien van eindgebruikers is wel opgemerkt dat ze als 
doelgroepp opgenomen zouden moeten worden in het nieuwe meerjarenpro-
grammaa (notulen 31-5-95). 

Dee uitwisseling van leerervaringen uit pilotprojecten was beperkt tot het platform 
zelf.. Eén van de doelen van het platform was om 'precompetitieve' kennis intern 
uitt te wisselen. Tot 1996 werden ervaringen uit pilotprojecten expliciet besproken 
omm van eikaars ervaringen te leren of om activiteiten op elkaar af te stemmen 
(notulenn 27-5-94,15-6-94,12-9-95,12-2-96, 27-3-96). In de twee jaar daarna wer-
denn leereraringen niet meer besproken. Het platform gaf geen sturing aan de uit-
wisselingg van leerervaringen uit de pilotprojecten met actoren die niet in het plat-
formm zaten. Hiervoor werd Novem verantwoordelijk geacht. 

Novemm dichtte zich deze functie ook zelf toe: 'Novem beoogt een actieve rol te 
spelenn bij het bijeenbrengen en verspreiden van de informatie die in het leertraject 
wordtt gegenereerd.' (Novem 1997:33). Novem wilde vooral de kennisuitwisseling 
tussenn deelnemers uit bestaande projecten en aanvragers van nieuwe projecten sti-
muleren: : 

'Vann uitvoerders zal gevraagd worden dat de resultaten uit eerdere projecten opti-
maall  worden benut, terwijl men bij moet dragen aan de kennisoverdracht ten be-
hoevee van volgende projecten, zodat samenhang van de projecten en implementatie 
vann de geleerde lessen gegarandeerd zijn.' (Novem 1997:33). 

Hett leerprogramma van waaruit de projecten werden gesubsidieerd, gaf richting 
aann de onderwerpen waarover geleerd zou moeten worden. Nieuwe integratietech-
nieken,, beheer- en marketingconcepten en inpassing in het bouwproces waren de 
driee belangrijkste onderwerpen.* 

Hett bijeenbrengen van informatie organiseerde Novem door projectrapporta-
gess verplicht te stellen. Dit verliep volgens het CE dat een aantal rapportages heeft 
geëvalueerd,, niet ideaal. Leerdoelen werden vaak alleen genoemd als onderdeel van 
projectdoelenn en waren niet gekoppeld aan het meerjarenprogramma (Roos & 
Blomm 2001). Bovendien waren de rapportages zeer wisselend van karakter en soms 
onvoldoendee en onvolledig. Behalve met de inzet van de uitvoerders heeft dit 
waarschijnlijkk ook te maken met het karakter van het leerprogramma. Welk soort 
projectenn zich het beste zou lenen om te leren over de genoemde onderwerpen en 
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watt in welke projecten zou moeten worden geleerd, was bijvoorbeeld niet duide-
lijk .. Er waren geen richdijnen voor de momenten en de wijze van evalueren. Er 
werdd in het meerjarenprogramma ook geen direct verband gelegd tussen het leer-
programmaa en wat de 'monitoring' van projecten werd genoemd. Om te kunnen 
lerenn van de pilotprojecten, eiste Novem dat in de pilotprojecten de mogelijkheid 
bestondd om te monitoren. In de eerste praktijkprojecten werden enkele PV-syste-
menn uitgebreid technisch gemonitord ('analytische monitoring') om de verliespos-
tenn in het PV-systeem te kunnen bepalen. Toen bleek dat dit te duur was voor het 
grotee aantal projecten, werden methoden voor rationele monitoring ontwikkeld. 
Watt er werd gemeten, naast het functioneren, was afhankelijk van het soort sys-
teem.377 Aan sociale aspecten werd naar verhouding veel minder aandacht besteed. 
Ditt blijkt uit een overzicht van alle monitoring (Betcke et al. 2002). In ieder geval 
vondd er veel minder monitoring plaats dan was afgesproken in het kader van het 
PV-convenant.. Wat er op basis van de pilotprojecten en de monitoring is geleerd 
overr de onderwerpen nieuwe integratietechnieken, beheer- en marketingconcep-
tenn en inpassing in het bouwproces, is nooit geëvalueerd. Er was een tussentijdse 
evaluatiee van het leerprogramma zelf gepland om na te gaan of er 'witte vlekken' 
waren,, maar die is niet uitgevoerd. Er is later wel onderzoek gedaan naar de effec-
tenn van de pilotprojecten op marktstructuur, industrieel draagvlak et cetera. (Roos 
&&  Blom 2001, Verhoef et al. 2001).Ook is het resultaat van de monitoring van 
PV-projectenn in Nederland beoordeeld (Betcke et al. 2002). 

Uitt het voorgaande blijkt dat noch Novem noch het PV-platform streefde naar wat 
inn dit onderzoek een volledig innovatie-difïusienetwerk wordt genoemd. Novem 
wildee relevante actoren niet tegelijkertijd, maar stapsgewijs benaderen. Het 
PV-platformm richtte zich alleen op actoren die in hun ogen konden bijdragen aan 
dee ontwikkeling en toepassing van zonnecelsystemen. Het leerprogramma van 
waaruitwaaruit Novem sturing gaf aan de kennisuitwisseling was vrij breed en behelsde 
zowell  technische als sociale aspecten. De analyse van leerervaringen uit pilotpro-
jectenn was echter beperkt en sloot niet goed aan op het leerprogramma. 

Hoewell  de uitwisseling van leerervaringen niet in detail is onderzocht, kan wor-
denn verwacht dat sommige actoren hier meer bij betrokken waren dan anderen. Dit 
hadd te maken met het langlopende karakter van het leerprogramma en de interne 
uitwisselingg van leerervaringen in het PV-platform. Met deze kennisuitwisseling 
werdd niet een collectief interactief leren gestimuleerd in de zin dat actoren die een 
centralee positie innamen in het innovatie-diffusienetwerk en actoren in de marge 
vann het innovatie-difïusienetwerk zoals particuliere gebruikers, milieuorganisaties, 
woningcorporatiess en installateurs daar, direct bij betrokken waren. De middelen 
voorr kennisoverdracht van Novem boden hier weinig tegenwicht tegen. 

Sommigee actoren hadden daarom meer kans op uitwisseling van leerervaringen 
dann anderen. In aflopende volgorde gaat het om de volgende groepen (zie ook 
figuurr 9.5): 
1.. sleutelactoren in het innovatie-difïusienetwerk en betrokken bij meerdere pro-

jecten:: Shell Solar Energy, Novem en energiebedrijven; 



MaatschappelijkeMaatschappelijke inbedding 

2.. actoren die aan het PV-platform deelnamen en meerdere projecten realiseer-
den:: enkele projectontwikkelaars, enkele gemeenten, één onderzoeksinstelling 
(ECN)) en één adviesbureau (Ecofys); 

3.. actoren die betrokken waren bij meerdere projecten: enkele architecten, een 
leverancierr van zonthermische systemen, een milieuorganisatie (ODE), garan-
tie-/keuringsinstellingen,, producenten omvormers en een provincie; 

4.. actoren die alleen deelnamen aan het PV-platform: het ministerie van Econo-
mischee Zaken en EnergieNed; 

5.. actoren die slechts eenmalig zonnecelsystemen toepasten of gebruikten: eind-
gebruikers,, installateurs, woningcorporaties, aannemers en welstandscommis-
sies; ; 

6.. actoren zonder ervaring met een pilotproject: universiteiten; 
7.. actoren die nog niet betrokken waren in het netwerk, maar wel nodig waren: 

dakdekkers,, specialisten voor onderhoud en herstel en banken." 

Dee eerste drie groepen hadden veel kans om gebruik te maken van leerervaringen 
uitt pilotprojecten en/of zelf bij te dragen aan een collectief leerproces op basis van 
hunn eigen ervaring. De derde en de vierde groep hadden vrij weinig kans en de laat-
stee twee groepen vrijwel niet. Wat betreft de universiteiten was het geen groot pro-
bleem.. Er was immers weinig gearticuleerd op het terrein van de technologieont-
wikkeling.. De beperkte uitwisseling van leerervaringen met eindgebruikers en 
dienstverlenerss was wel een probleem. Hieruit is te begrijpen dat leerervaringen 
vann bewoners ten aanzien van voorzieningen voor controle, goede interfaces en 
goedee en eenduidige terugleververgoedingen nog niet goed zijn ingebed. De geringe 
uitwisselingg met aannemers en installateurs maakt voor een deel duidelijk waarom 
prefabricagee nog niet in praktijk is gebracht. Uit de geringe uitwisseling van leer-
ervaringenn met architecten, projectontwikkelaars en andere bouwbedrijven is ook 

Figuu rr  9.5. Kans op uitwisseling van leerervaringen per actor (in aflopende volgorde) 
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enigszinss begrijpelijk waarom dee bouwkundige productontwikkeling traag verliep, 
hoewell  Novem en Shell Solar Energy wilden leren over dakintegratietechnieken. 
Goedee bouwproducten met zonnecellen kunnen misschien alleen door de PV-
industriee en bouwpartijen gezamenlijk worden ontwikkeld. Op het eerste gezicht 
iss het vreemd dat de esthetische kwaliteit van zonnewoningen niet meer aandacht 
heeftt gekregen, terwijl het voor alle soorten actoren die betrokken waren bij een 
pilotprojectt een belangrijke leerervaring was. Dit is beter te begrijpen uit de focus 
vann Novem en Shell Solar Energy op volume en kostprijsdaling. Dit lijk t de ont-
wikkelingenn op alle terreinen te hebben beïnvloed. 

Kanse nn op regimeveranderin g 

Eenn verandering van een regime duurt in de regel 50 jaar (Hoogma et al. 2002). 
Omdatt voor zonnecelsystemen de ontwikkelingen pas goed begonnen zijn in 1990, 
behandeltt deze paragraaf de vraag wat de kansen en bedreigingen kunnen zijn voor 
eenn grootschalige toepassing van zonnecelsystemen in de woningbouw in 2040. 
Hett referentiekader is het elektriciteitsgebruik van huishoudens. Om regimeveran-
deringg te kunnen specificeren, is als doel gekozen dat in 2040 de helft van het elek-
triciteitsgebruikk van huishoudens decentraal op, bij of in woningen opgewekt 
moett worden door zonnecelsystemen. 

Off  een regimeverandering plaats zal vinden is niet te voorspellen. Daarvoor zijn 
dee processen te complex. In overleg met actoren uit het innovatie-diffusienetwerk 
kunnenn wel scenario's ontwikkeld worden. Bovenstaande analyse van articulatie 
enn maatschappelijke inbeddingsprocessen is, aangevuld met veranderingspotenti-
ëlenn voor niches, potentiëlen en trends, wel bruikbaar om heel globaal kansen op 
enn bedreigingen voor regimeverandering aan te duiden. Aanknopingspunt zijn de 
tweee duidelijk verschillende marktsegmenten voor zonnecelsystemen in de woning-
bouww die rond het jaar 2000 uit de articulatie- en maatschappelijke inbeddings-
processenn zijn opgekomen: 
1.. dakvullende systemen op koopwoningen in de nieuwbouw; 
2.. kleine systemen in de bestaande bouw (eengezins-koopwoningen). 

Dakvullendee zonnecelsystemen zijn naast een energieopwekkingeenheid een bouw-
product.. De kracht van dakvullende systemen is dat ze een duidelijke meerwaarde 
kunnenn hebben ten opzichte van gewone elektriciteit en normale bouwproducten. 
Zee kunnen mooi zijn als ze esthetisch goed geïntegreerd zijn. Ze zijn duurzaam, 
omdatt ze volledig of voor een groot deel voorzien in de elektriciteitsbehoefte met 
eenn beperkte emissie van broeikasgassen en uitputting van fossiele brandstoffen. 
Dee relatie tussen eindgebruikers en energiebedrijven zal ingrijpend veranderen 
bijj  grootschalige toepassing. Als geschikte opslagsystemen worden ontwikkeld, 
hoevenn eindgebruikers niet meer afhankelijk te zijn van energiebedrijven. Als de 
stijgingg van de inkomens doorzet, zullen huishoudens meer financiële armslag 
hebbenn voor schone energie. Trends als de toename van het gemiddelde elektrici-
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ceitsgebruikk per huishouden en kleinere huishoudens per woning, kunnen wellicht 
benutt worden voor zonnecelsystemen. 

Omdatt de levensstijl van de bewoners door een verhuizing op vele punten 
verandert,, bestaat de kans dat zij ook bereid zijn om hun elektriciteitsgebruik aan 
tee passen (te verminderen of de dagpatronen aan te passen). Een nadeel is dat aan-
passingg van het elektriciteitsgebruik niet urgent is door dee buffer van het elektrici-
teitsnet. . 

Hett potentieel voor dakvullende systemen in de nieuwbouw is niet zo groot. 
Tabell  9.5 geeft een grove indicatie van het technisch haalbare potentieel. Om een 
redelijkee bijdrage te leveren aan de elektriciteitsvoorziening is een zeer hoge pene-
tratiegraadd van grote systemen nodig. Een grootschalige toepassing van dakvul-
lendee systemen is daarom ondenkbaar zonder een regimeverandering. Hier liggen 
voorall  bedreigingen voor de ontwikkeling van deze deelmarkt. Het verschil in 
prijss van zonnecelsystemen en conventionele elektriciteit moet veel kleiner wor-
den.. Indien de huidige (mondiale) ontwikkelingen rond de prijzen van zonne-
panelenn doorzetten" en de jaarlijkse marktgroei toeneemt tot 25%, dan kan de prijs 
vann de opgewekte elektriciteit uit netgekoppelde zonnecelsystemen rond het jaar 
20200 vergelijkbaar zijn met het huidige dagtarief voor huishoudens (Turkenburg 
ett al. 2000). 

Tabell  9.5. Maximale potentiëlen per deelmarkt in 2040 

potentiëlepotentiële deelmarkt aantal woningen opbrengst per woning totale opbrengst dekking van elek-

(kWh/jaar)(kWh/jaar) (CWh/jaar) triciteitsgebruik 

huishoudens huishoudens 

nichee 1 

nichee 2 

variantt 1 

variantt 2 

variantt 3 

dakvullendee systemen 2,4 miljoen 
(33 kWp) op alle (80.000 x 30 jaar) 
nieuwbouwwoningen n 
vanaf2010 0 

44 AC-modules in 
bestaandee bouw 
(eengezins-koop) ) 

44 AC-modules op alle 
nieuwbouwwoningen n 
vanaf2005 5 

dakvullendee systemen 
bijj alle renovaties 
vanaf2020 0 

dakvullendee systemen 
inn bestaande bouw 
(eengezins-koop) ) 

2,66 miljoen 

2,88 miljoen 
(80.000x355 jaar) 

4,33 miljoen 
(214.500x200 jaar) 

2,66 miljoen 

2400 0 

320 0 

320 0 

2400 0 

2400 0 

5760 0 

832 2 

896 6 

10296 6 

6240 0 

27% % 

4 % % 

496 6 

49% % 

30% % 

Uitgangspuntenn zijn: 6,5 miljoen woningen; koop/huur - 50%/50%; 80.000 nieuwbouwwoningen per jaar (peiljaar 
1997,, website VROM), 2,6 miljoen eengezins-koop (schatting 40%); 214.000 woningen per jaar gerenoveerd 
(uitgangspuntt elke 30 jaar een renovatiemoment, Bergsma et al. 1997); 100 Wp - 80 kWh/jaar; elektriciteits-
verbruikk huishoudens 21.000 GWh/jaar (peiljaar 1999, Daniels et al. 2000). Er is geen rekening gehouden met 
technischee verbeteringen, omdat het vooral om de onderlinge verhoudingen van de deelmarkten gaat. 
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Hett is de vraag of een dakvullend systeem het gemiddeld jaarverbruik van een huis-
houdenn op zal kunnen wekken. De elektriciteitsproductie per vierkante meter zal 
weliswaarr toenemen40, maar ook zal het energiegebruik van huishoudens eerder 
stijgenn dan dalen. Daarbij komt dat producten nog niet voldoen aan de technische 
enn bouwkundige eisen. Een succesvolle verspreiding van dakvullende zonnecelsys-
temenn is daarom in hoge mate afhankelijk van een stabiele lange termijnstrategie 
vann de overheid waarin praktijkervaringen en productontwikkeling nauw aan el-
kaarr verbonden zijn. 

Behalvee bij de overheid, PV-producenten, onderzoeksinstellingen en enkele en-
thousiastee actoren, zoals architecten, gemeenten, milieuorganisaties, energiebedrij-
venn en particulieren is er geen grote voedingsbodem voor dakvullende systemen. 
Energiebedrijvenn lijken nog slechts een begin van een omslag te hebben gemaakt 
naarr ondersteuning van decentrale energieopwekking. Zij hebben vooral belang-
stellingg voor zonnecelsystemen om groene elektriciteit af te zetten. De liberalise-
ringg biedt zowel kansen als bedreigingen voor zonnecelsystemen (zie hoofdstuk i). 
Bouwbedrijvenn moeten gaan inzien dat woningen niet alleen een woonfunctie, 
maarr ook een energie-opwekkingsfunctie dienen. Ook bewoners moeten hun 
woningg anders gaan beschouwen. Ze zijn echter nog niet gewend om energie op te 
wekkenn met hun woning. Een infrastructuur voor controle en herstel moet van de 
bodemm af opgebouwd worden. De ontwikkelingen in Nederland worden steeds 
meerr afhankelijk van internationale ontwikkelingen. Dit kan gunstig zijn, omdat 
dee verlaging van de prijzen tot aanvaardbare niveaus niet afhankelijk is van de afzet 
inn Nederland. De toename van de import van elektriciteit41 en de invloed van de 
Europesee Commissie op de hoogte van de energiebelasting vormen vooral bedrei-
gingen.. Maar de belangrijkste bedreiging is misschien nog wel dat de overheid de 
kanss om de ontwikkelingen rond zonnecelsystemen in de gebouwde omgeving 
procesmatigg te sturen met een nieuw leerprogramma in de komende beslissende 
periodee laat liggen. Een belangrijke kans op structurele veranderingen wordt gebo-
den,, doordat bouwbedrijven en energiebedrijven die elkaar ontmoeten in concrete 
projectenn onderling afhankelijk zijn. Zij kunnen elkaar als buitenstaanders 
beïnvloeden.. Veel hangt verder af van de kracht van gemeenten en milieuorganisa-
ties.. Met extra stimulering heeft de verspreiding van dakvullende systemen in de 
nieuwbouww wel degelijk een kans. 

Kleinee systemen in de bestaande bouw zijn een ander soort bouwproduct; enigs-
zinss te vergelijken met satellietschotels en dakkapellen. Behalve als 'aardigheid' zul-
lenn ze maar weinig meerwaarde hebben. Ze hebben een beperkte milieubijdrage 
indienn het huishoudelijk elektriciteitsgebruik als uitgangspunt wordt genomen. Ze 
dragenn niet bij aan zelfstandigheid ten opzichte van het energiebedrijf en de kans 
datdat ze niet mooi worden gevonden is vrij groot. Voor de ontwikkeling van deze 
deelmarktt is regimeverandering wellicht niet nodig. De verspreiding van kleine 
systemenn kan voortbouwen op het bestaande draagvlak voor duurzame energie 
onderr particulieren en anderen. De meerkosten kunnen worden opgebracht door 
actorenn die bereid zijn te betalen voor schone energie. Een hoge penetratiegraad is 
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Figuu rr  9.6. Potentiëlen van marktsegmenten in relatie tot overheidsdoelen (MWp) 
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well  afhankelijk van prijsdaling. De kleine systemen hebben verder veel baat bij het 
bestaandee instrumentarium zoals de Energie Prestatie Normering, de Energie Pre-
miee Regeling en aanpassing van de Woningwet. Kleine systemen vergen weinig 
veranderingenn bij energiebedrijven, omdat ze als een energiebesparingsmaatregel 
beschouwdd kunnen worden. De grootste bedreiging vormt het gebrek aan een 
infrastructuurr voor de afzet van kleine systemen als massaproduct, voor installatie 
enn voor de ondersteuning van het gebruik en herstel van de systemen. Wie deze 
functiess kunnen vervullen, heeft zich nog niet uitgekristalliseerd. Wellicht hoeft 
alleenn het innovatie-diffusienetwerk verder uitgebreid te worden. Maar het is ook 
mogelijkk dat hiervoor structurele aanpassing van gedrag en regels in bestaande regi-
mess nodig is. Elektrotechnische installateurs bijvoorbeeld moeten leren om een 
zonnecelsysteemm op een dak te plaatsen zonder risico's voor lekkage. Ook voor de 
deelmarktt van kleine systemen is de maatschappelijke inbedding dus nog niet 
zoverr dat de verdere verspreiding als het ware vanzelf zal gaan. 

Hett marktsegment voor kleine systemen in de bestaande bouw is in verhouding 
tott het elektriciteitsgebruik van huishoudens zeer klein (zie tabel 9.5). Kleine syste-
menn in de bestaande bouw zijn daarom vooral interessant voor de kortere termijn 
enn om ervaring op te doen met gebruikers ten behoeve van de productontwikke-
ling.. Dakvullende systemen in de nieuwbouw zijn echter ook nog onvoldoende in 
hett licht van het overheidsdoel van een opgesteld vermogen van 1450 MWp aan 
zonnecelsystemenn in 2020 (zie figuur 9.6). Alleen bij een penetratiegraad van 
100%,, die als onrealistisch kan worden beschouwd, levert dit marktsegment een 
redelijkee bijdrage aan het overheidsdoel. Ekomation laat in een studie zien dat het 
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marktpotentieell  in de woningbouw ook te laag is voor de doelstelling van 150 MWp 
inn 2007. De utiliteitsbouw maakt zeker een vijfde deel uit van het berekende 
marktpotentieell  (Koot & Middelkoop 1997). 

Voorr een grootschalige verspreiding van zonnecelsystemen in de woningbouw zul-
lenn dus niet alleen de niches voor kleine systemen in de bestaande bouw en dakvul-
lendee systemen in de nieuwbouw verder ontwikkeld moeten worden. Met de erva-
ringg in de nieuwbouw kan een nieuwe deelmarkt met een groter technisch 
potentieelpotentieel ontwikkeld worden: de renovatiebouw. Verder kan worden gedacht aan 
dee huursector die momenteel de helft van alle woningen bezit, zonnecelsystemen 
voorr aan de gevels van flatgebouwen, en dakvullende systemen voor de bestaande 
bouwbouw (zie ook tabel 9.5). Bovendien moet utiliteitsbouw verder ontwikkeld wor-
den.. In ieder geval betekent het dat er op middellange termijn een variatie aan 
betrouwbare,, controleerbare, mooie producten nodig is voor verschillende gebou-
wenn in verschillende potentiële marktsegmenten. Dit trekt een zware wissel op de 
productontwikkeling.. Dit is des te meer reden voor een goed leerbeleid met pilot-
projectenn waarin niet alleen interactief, maar ook veel geleerd wordt. Want zoals in 
hethet vorige hoofdstuk is geconstateerd kan juist veel leren leiden tot nichevertak-
king. . 

Conclusie s s 

Opp basis van het onderzoek rond de pilotprojecten en onderzoek van anderen is in 
bovenstaandee paragrafen de maatschappelijke inbedding van de leerervaringen uit 
dee pilotprojecten besproken. In deze conclusies worden eerst kort de antwoorden 
opp de vragen samengevat. Daarna worden de onderzoeksresultaten veralgemeni-
seerdd naar de mogelijke bijdrage van pilotprojecten aan de verspreiding van een 
nieuwee duurzame energietechniek. 

TrageTrage maatschappelijke inbedding 

Dee eerste vraag van dit hoofdstuk is of de leerervaringen uit de pilotprojecten 
maatschappelijkk zijn ingebed. Op basis van ander onderzoek en andere schrifte-
lijkee bronnen kan voorzichtig worden geconcludeerd dat de maatschappelijke 
inbeddingg tot 2000 op sommige terreinen voorspoediger verliep dan op andere. 
Dee ontwikkeling van het gebruik, de veranderingen in de wet- en regelgeving en de 
belangenbehartigingg sloten inhoudelijk vrij goed aan bij de leerervaringen uit de 
pilotprojecten.. De koppeling van productontwikkeling en dienstverlening met de 
leerervaringenn was minder goed. Dit lijk t vooral een kwestie van tijd te zijn. Kop-
pelingenn ontbraken vooral op onderwerpen waar wel aandacht voor was, maar 
onvoldoendee en/of pas na verloop van tijd. Dit geldt onder meer voor dakintegra-
tietechnieken,, omvormers, interfaces en esthetische kwaliteit. Er waren weinig 
externee veranderingen die tegen de leerervaringen ingingen. De belangrijkste 
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tegengesteldee verandering was het afschaffen van het leerprogramma. De enige 
anderee was dat er geen uniforme en duidelijke voorwaarden bestaan voor aanslui-
tingg van zonnecelsystemen en teruglevering van de opgewekte elektriciteit aan het 
elektriciteitsnet. . 

Volgenss de nichebenadering moeten de veranderingen op alle zes terreinen min 
off  meer gelijktijdig plaatsvinden voor een succesvolle verspreiding van zonnecel-
systemen.. Door de onevenwichtige maatschappelijke inbedding van de leererva-
ringenn bestaat dus het risico dat de voor zonnecelsystemen noodzakelijke regime-
veranderingg zich niet zal voltrekken. 

OngelijkeOngelijke kansen op uitwisseling van leerervaringen 

Dee tweede vraag in dit hoofdstuk is wat de invloed van de leeromgeving op de 
maatschappelijkee inbedding was. Om deze vraag te beantwoorden zijn de samen-
stellingg van het innovatie-difïusienetwerk en de uitwisseling van leerervaringen in 
ditt netwerk onderzocht. 

Novem,, Shell Solar Energy en enkele energiebedrijven hadden tot 1997 een 
sleutelpositiee in het innovatie-difrusienetwerk en hecht onderling contact. Ze had-
denn direct toegang tot informatie uit pilotprojecten en konden dit toepassen in 
hunn vervolgprojecten. Via het PV-platform konden ze invloed uitoefenen op natio-
nalee ontwikkelingen. Zij richtten zich in ieder geval in het begin op de niche van 
dakvullendee systemen in de nieuwbouw. Shell Solar Energy had lange tijd vrijwel 
eenn monopoliepositie. De nadruk van dit bedrijf lag op volume en prijsdaling. 
Grotee projecten in handen van collectieve actoren boden hierop de grootste kans. 
Voorr de particuliere markt had Shell Solar Energy in het begin geen belangstelling. 
Ookk de focus van Novem lag op verbetering van de verhouding tussen prijs en 
kwaliteit.. De ondersteuning van R&D concentreerde zich op rendementsverho-
gingg en kostprijsverlaging. De monitoringactiviteiten sloten hierbij aan en niet bij 
hett leerprogramma. Er was relatief weinig geld voor productontwikkeling. Het 
leerprogrammaa had als nevendoelstelling om volume te creëren. Het concentreer-
dee zich op het marktsegment dat op termijn als het meest kansrijk werd beschouwd: 
grotee zonnecelsystemen geïntegreerd in daken van nieuwbouwwoningen. De be-
naderingg van de markt in de bestaande bouw was door Novem, omvormerfabri-
kantenn en Shell Solar Energy wel voorbereid met de ontwikkeling van de 
AOmodule.. Novem beschouwde energiebedrijven als belangrijke partij om te 
investerenn in zonnecelsystemen en de projecten te beheren. 

Dee energiebedrijven konden zich goed vinden in de voorgestelde aanpak van 
pilotprojecten.. Ook zij zagen geen rol voor bewoners tijdens de realisatie ervan. De 
energiebedrijvenn stelden wel de afhankelijkheid van één PV-bedrijf en de nadruk 
opp volumebeleid ter discussie. Zij vonden het zeker in de beginjaren alleen belang-
rijkk om te leren van PV-projecten (notulen 31-5-95). 

Dee sleutelactoren domineerden de ontwikkelingen echter niet volledig. Door 
hett ongeduld van milieuorganisaties ontstond een andere niche. Zij wilden de 
potentiëlee markt in de bestaande bouw aanboren om de introductie van duurzame 
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energiee te bespoedigen. De ontwikkeling van de AC-module en de bijpassende wet-
enn regelgeving konden hiervoor worden aangegrepen. Na een positief marktonder-
zoekk ging het eerste grootschalige project in de bestaande bouw van Greenpeace 
vann start. 

Dee kennisuitwisseling van leerervaringen met actoren in de marges van het inno-
vatie-diffusienetwerkk en met actoren die niet in het netwerk zaten, was beperkt. 
Bovendienn was de monitoring (het verzamelen en analyseren van leerervaringen) 
niett volledig op alle terreinen. De geringe of late aandacht voor zaken als de bouw-
technischee betrouwbaarheid van de grote en kleine systemen, informatie uit omvor-
mers,, esthetiek, de invloed op het energiegebruik en onderhoud hangt samen met de 
zwakkee positie van onder meer particuliere gebruikers, woningcorporaties en het 
merendeell  van de architecten en projectontwikkelaars in het innovatie-diffusienet-
werk.. De aspecten die voor hen van belang waren zijn minder verbeterd. Hieruit kan 
ookk worden afgeleid dat de sleutelactoren niet alle voor andere actoren relevante lee-
rervaringenn hebben overgedragen. Dit betekent dat actoren in de marge van het net-
werkk hett beste zelf kunnen deelnemen aan de uitwisseling van leerervaringen. 

Uitt het bestaande innovatie-diffusienetwerk en de uitwisseling van leererva-
ringenn worden de sterke en zwakke kanten van de maatschappelijke inbedding van 
leerervaringenn met zonnecelsystemen in de woningbouw begrijpelijk. Deze con-
clusiee biedt een belangrijke aanvulling op de uitgangspunten van de nichebenade--
ring.. Hoogma bijvoorbeeld verklaart het succes van maatschappelijke inbedding 
enerzijdss uit de kwaliteit van de pilotprojecten. Anderzijds moeten ontwikkelingen 
versterktt worden door veranderingen in het regime (Hoogma 2000).+1 Dat de 
inbeddingg op het gebied van wet- en regelgeving zo goed verliep, heeft inderdaad te 
makenn met regimeveranderingen. Het draagvlak voor duurzame energie en ener-
giebesparingg bij de nationale overheid en in de politiek waren essentieel. Instru-
mentenn zoals de Energie Premie Regeling en de Energie Prestatie Norm hoefden 
alleenn nog maar geschikt te worden gemaakt voor zonnecelsystemen. 

Dee pilotprojecten die zijn onderzocht, voldoen ook aan Hoogma's criterium 
voorr de kwaliteit van pilotprojecten: ze sluiten aan bij bestaande structuren door 
voortt te bouwen op eerdere lessen en het bestaande netwerk. Maar tussen het 
niveauu van de pilotprojecten en het regime blijkt nog een ander niveau te bestaan. 
Ditt wordt in dit onderzoek de 'leeromgeving' van pilotprojecten genoemd. Ook 
dezee leeromgeving (het bestaande innovatie-diffusienetwerk en de uitwisseling van 
leerervaringen)) had, zoals is gebleken, invloed op de maatschappelijk inbedding 
vann zonnecelsystemen in de woningbouw. De leeromgeving is daarom een belang-
rijkk aangrijpingspunt voor strategisch nichemanagement. 

RegimeveranderingRegimeverandering door nichevertakking 

Dee derde vraag van dit hoofdstuk was wat de kansen zijn op regimeverandering. 
Dezee vraag is gespecificeerd tot de kans dat in 2040 de helft van het elektriciteitsge-
bruikk van huishoudens decentraal opgewekt zal worden door zonnecelsystemen. 
Eenn algemeen antwoord kan niet worden geformuleerd op deze vraag, omdat de 
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analysee daarvoor veel te beperkt was. De huidige ontwikkelingen zullen niet van-
zelff  tot regimeverandering leiden. Het veranderingspotentieel bij actoren die pro-
ductenn ontwikkelen, gebruiken en diensten verlenen lijk t onvoldoende te zijn voor 
regimeverandering.. Een sterke positieve maatschappelijke invloed van de natio-
nalee overheid, lokale overheden en of belangengroepen is waarschijnlijk essentieel 
omm de kansen te verhogen. 

Eenn tweede voorwaarde is een enorme inspanning bij de productontwikkeling. 
Dee marktsegmenten voor kleine systemen in de bestaande bouw en dakvullende sys-
temenn in de nieuwbouw zijn namelijk vrij klein.43 Voor een grootschalige versprei-
dingg van zonnecelsystemen in de woningbouw zullen dus ook andere deelmarkten 
inn de gebouwde omgeving ontwikkeld moeten worden, zoals de renovatiebouw, 
dee huursector en de utiliteitsbouw. Er is daarvoor een variatie aan betrouwbare pro-
ductenn nodig en een leerprogramma waarin niet alleen interactief, maar ook veel 
geleerdd wordt, zodat nichevertakking op zal treden. 

DeDe functie van een pilotproject 

Dee functie van pilotprojecten in de verspreiding van een nieuwe duurzame ener-
gietechnologiee is in dit en het vorige hoofdstuk in vier opeenvolgende stappen 
beschreven: : 
i .. leren in pilotprojecten; 
2.. articulatie van de potenties van technologische niches; 
3.. maatschappelijke inbedding van de leerervaringen; 
4.. regimeverandering. 

Doorr dit onderzoek is meer inzicht gekomen in de aard van deze processen, de 
wijzee waarop ze aan elkaar gekoppeld zijn en belangrijke succesfactoren. 

Uitgangspuntt bij het onderzoek was dat zonnecelsystemen in de woningbouw 
eenn technologische niche vormen. Gebleken is dat dit uitgangspunt genuanceerd 
moett worden. Voor de verspreiding van zonnecelsystemen in de twee beschreven 
marktsegmentenn zijn min of meer dezelfde actoren nodig. Kleine systemen in de 
bestaandee bouw vergen echter minder structurele veranderingen dan dakvullende 
systemenn in de nieuwbouw. Dakvullende systemen kunnen een revolutionaire 
nichee worden genoemd. Kleine systemen in de bestaande bouw passen wellicht 
meerr bij een incrementele (stapsgewijze) strategie, indien blijkt dat de ontwikke-
lingg van een infrastructuur voor installatie, afzet, controle en onderhoud aan 
bestaandee infrastructuren gekoppeld kan worden. 

Omm articulatieprocessen te beschrijven, is het daarom goed om leerervaringen 
uitt pilotprojecten samen te vatten per potentiële marktniche. Daarnaast is geble-
kenn dat leerervaringen vertaald moeten worden naar mogelijkheden en knelpunten 
inn de bestaande regimes, indien de leerervaringen die deelnemers en betroffenen 
noemenn zich vooral op de lokale oplossingen richten. 

Dee pilotprojecten hebben geleid tot articulatie van de potentie van zonnecelsys-
temen,, houding en rol van actoren uit het bestaande netwerk, het benodigde inno-
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vatie-diffusienetwerkk en wenselijke structurele veranderingen. De analyse van de 
maatschappelijkee inbedding heeft een nader licht geworpen op de soorten articula-
tieprocessen.. In de eerste plaats is herkenbaar wat de nichebenadering omschrijft 
alss negatief en positief leren. Daarnaast zijn er vele nieuwe vragen en onzekerheden 
gerezen.. Er zijn dus niet twee, maar drie vormen van articulatie te onderscheiden: 
i.. Positief leren: articulatie van de mogelijkheden voor de nieuwe technologie in 

dee bestaande regimes. Het gaat om lokale keuzes die geschikt blijken te zijn 
voorr overdracht naar externe actoren en toepassing op grote schaal. Een voor-
beeldd is dat particulieren (onder voorwaarden) bereid zijn om een deel van de 
zonnecelsystemenn op nieuwbouwwoningen te betalen. 

2.. Negatief leren: articulatie van de knelpunten in bestaande regimes en in het 
potentiëlee nieuwe regime. Voor deze knelpunten zijn in de pilotprojecten 
lokalee oplossingen gekozen die niet geschikt zijn om over te dragen. De kennis 
diee wel overgedragen kan worden betreft wenselijke aanpassingen in de 
bestaandee regimes. De gekozen dakconstructies bijvoorbeeld zijn niet zonder 
meerr over te nemen in andere projecten. De kennis die overgedragen kan wor-
denn is dat er alternatieven ontwikkeld moeten worden die aan eisen van water-
dichtheid,, esthetiek en gemak van installatie voldoen. 

3.. Nieuwe vragen formuleren: articulatie van nieuwe vragen, onduidelijkheden 
enn onzekerheden ten aanzien van de mogelijkheden voor de nieuwe technolo-
giee en knelpunten in bestaande regimes. Een voorbeeld betreft het beheer van 
particulieree zonnecelsystemen. 

Hett onderscheid in de drie vormen van articulatie is interessant vanuit het perspec-
tieff  van de maatschappelijke inbedding, omdat dit drie bijbehorende varianten 
kent. . 
1.. Externe actoren maken gebruik van de voorbeelden en goede keuzes in pilot-

projecten.. In het algemeen is elk vervolgproject hier een voorbeeld van. De eer-
stee projecten hebben immers aangetoond dat het mogelijk is om met subsidie 
zonnecelprojectenn in de woningbouw te realiseren. Een specifieker voorbeeld 
iss dat de eigendomsverhouding van het project in Apeldoorn het meest is nage-
volgd. . 

2.. Externe actoren pakken signalen over knelpunten op en zorgen voor de gewen-
stee veranderingen. Voorbeelden zijn de verbetering van de garanties en de ont-
wikkelingg en beproeving van PV-dakelementen in nieuwe projecten. 

3.. Externe actoren besteden aandacht aan nieuwe vragen en onzekerheden uit 
pilotprojecten.. Voorbeelden zijn de pilotprojecten in de utiliteitsbouw en het 
onderzoekk naar eisen voor de esthetische kwaliteit van gebouwen met zonne-
celsystemen. . 

Dee negatieve tegenhangers van deze vormen van maatschappelijke inbedding zijn 
datt goede voorbeelden niet worden gevolgd, dat gewenste veranderingen niet 
plaatsvindenn en dat er geen aandacht wordt besteed aan nieuwe vragen. Het gevolg 
hiervann zal zijn dat de kans op regimeverandering lager is. 
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Regimeveranderingg wordt in de nichebenadering uitgebeeld als een uitholling 
vann het bestaande regime door uitbreiding van de niche (Weber et al. 1999). Dit 
beeldd kan op basis van de ontwikkelingen rond zonnecelsystemen in de woning-
bouww nader worden ingevuld. 

Netgekoppeldee zonnecelsystemen in de woningbouw hebben niet alleen te 
makenn met de bouwsector als bestaand regime, maar ook met de energiesector. De 
nichess voor dakvullende systemen in de nieuwbouw en kleine systemen in de be-
staandee bouw overlappen gedeeltelijk, in die zin dat verdere uitbreiding voor een 
deell  afhankelijk is van dezelfde structurele veranderingen. Maar er zijn ook ver-
schillen.. Voor de uitbreiding van de niche van geïntegreerde dakvullende systemen 
zijnn zowel in de bouwsector als in de energiesector nog meer aanpassingen nodig 
dann voor kleine systemen in de bestaande bouw. 

Omm praktijkprojecten te realiseren, zijn nieuwkomers afhankelijk van personen 
uitt de bestaande regimes met wie zij gezamenlijk lokale oplossingen zoeken. De 
vertegenwoordigerss van de energiebedrijven en bouwbedrijven wijken daarmee af 
vann de bestaande routines. Op dit grensvlak ontstaan dus nieuwe verhoudingen en 
regelss en vindt wederzijdse aanpassing plaats. Niet alleen actoren uit de bestaande 
regimes,, maar ook de nieuwkomers passen zich aan. In de directe omgeving van de 
pilotprojectenn kunnen positieve en negatieve leerervaringen worden opgepakt. 
Doorr articulatie en maatschappelijke inbedding vervagen de grenzen tussen de 
nichess en de bestaande regimes. De onderzochte pilotprojecten hebben bovendien 
geleidd tot een vermenging van twee bestaande regimes (de energie- en de bouwsec-
tor).. Door het pilotproject in Amsterdam is het energiebedrijf vaker in een vroeg 
stadiumm bij nieuwbouwprojecten betrokken geraakt. Regimeverandering kan dan 
ookk beter worden omschreven in termen van verregaande aanpassing dan in ter-
menn van uitholling van bestaande regimes. 

Strategischh nichemanagement kan in het licht van het bovenstaande worden 
omschrevenn als management van leren in pilotprojecten, articulatie en maatschap-
pelijkee inbedding. De overheid blijkt daarbij twee functies te hebben. De overheid 
moett leerervaringen over problemen met wet- en regelgeving vertalen in inhoude-
lij kk oplossend beleid. Ook indien in de bescherming van een nieuwe technologie 
keuzess worden gemaakt voor specifieke potentiële marktsegmenten, is er sprake 
vann inhoudelijk beleid. Daarnaast moet de overheid als procesmanager zoveel 
mogelijkk sturen op interactief en veel leren, leerervaringen vertalen naar articulatie-
processen,, volledige netwerkvorming en goede kennisuitwisseling. De kennisuit-
wisselingg zou zich vooral moeten richten op de onderontwikkelde polen van het 
innovatie-diffusienetwerkk ter compensatie van een gebrekkige interactie. 

Tussenn inhoudelijke sturing en processturing die een meer onafhankelijke posi-
tiee vereist, kan een spanningsveld ontstaan. De oplossing hiervoor is processturing 
eenn voorwaarde te laten zijn voor inhoudelijke sturing. Alleen leerervaringen die 
zijnn gebaseerd op interactie met alle mogelijke actoren krijgen dan hun weerklank 
inn veranderingen in wet- en regelgeving. 
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Conclusie ss en aanbevelinge n 

Inn deze studie staat de vraag centraal op welke wijze pilotprojecten kunnen bijdra-
genn aan de verspreiding van nieuwe duurzame technologieën, in het bijzonder van 
zonnecelsystemenn in de woningbouw. De studie is gebaseerd op de nichebenade-
ringg van Schot en anderen (zie met name Hoogma et al. 2002, Hoogma 2000 en 
Weberr et al. 1999). Volgens deze benadering kunnen pilotprojecten een beperkte, 
maarr noodzakelijke bijdrage leveren aan de verspreiding van radicaal nieuwe tech-
nologieën.. Zulke technologieën vereisen veranderingen van een bestaand socio-
technologischh regime voordat ze op grote schaal gebruikt kunnen worden. Een 
regimee is een geheel aan regels en infrastructuur waarmee het gebruik van een 
reedss bestaande technologie als het ware vanzelfsprekend is en het gebruik van 
nieuwee technologieën belemmerd wordt. In hoofdstuk 2 is beargumenteerd dat 
ookk voor verspreiding van zonnecelsystemen in de woningbouw regimeverande-
ringg nodig is. 

Veelbelovendee nieuwe technologieën kunnen tijdelijk afgeschermd worden van 
hett bestaande socio-technologische regime door ze toe te passen in een klein, geïso-
leerdd domein, begrensd door de specifieke toepassing van de technologie. Dit 
wordtt een marktniche genoemd. In marktniches krijgen nieuwe technologieën de 
kanss om zich te bewijzen en verder te ontwikkelen. Om het ontstaan van niches te 
stimulerenn kan bovendien bescherming worden geboden, bijvoorbeeld met een 
subsidie.. Een niche wordt dan een technologische niche genoemd. De eerste prak-
tijkprojectenn met een nieuwe technologie waarbij zowel leveranciers als eindge-
bruikerss zijn betrokken, vormen één of meerdere niches. 

Hett ontwikkelen van een niche is allereerst succesvol als het leidt tot positieve 
effectenn op de actoren die bij pilotprojecten betrokken zijn. Ze kunnen leren over 
technischee en sociale aspecten van de nieuwe technologie zodat ze een gedeeld toe-
komstbeeldd ontwikkelen, ze kunnen hun gedrag en werkwijze aanpassen en ze kun-
nenn een nieuwe technologie naar aanleiding van het project opnieuw toepassen. 
Vervolgenss kunnen leerervaringen maatschappelijk ingebed raken. Maatschappe-
lijk ee inbedding kan worden opgevat als structurele, culturele en gedragsverande-
ringenn in de omgeving van pilotprojectenn die aansluiten bij de leerervaringen uit de 
pilotprojecten.. Ten slotte vergroten leren en maatschappelijke inbedding de kans 
opp regimeverandering en daarmee op verspreiding van een nieuwe technologie op 
grotee schaal. 

Omm nauwkeurig te analyseren hoe pilotprojecten kunnen bijdragen aan de ver-
spreidingg van een nieuwe technologie zijn in het eerste deel van het onderzoek vier 
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pilotprojectenn met zonnecelsystemen in de nieuwbouw onderling vergeleken. Als 
eerstee is onderzocht welke effecten deze projecten hadden op de actoren die direct 
betrokkenn waren bij de realisatie en het gebruik van de resultaten. Bij deze directe 
effecteneffecten ging het om leren, sociale aanpassing en toenemend gebruik van de nieuwe 
technologie.. De effecten leren en sociale aanpassing zijn met name uitgewerkt in 
dee nichebenadering. Omdat verondersteld wordt dat de toename in het gebruik 
ookk een geschikt evaluatiecriterium is, zijn elementen uit de adoptietheorie van 
Rogerss gebruikt om dit te kunnen analyseren (1995). Het doel van dit eerste deel 
vann het onderzoek was tevens om de mate van succes van de pilotprojecten te kun-
nenn verklaren uit de wijze waarop de projecten tot stand zijn gekomen: de interne 
processen.processen. Voor het formuleren van succesfactoren is gebruik gemaakt van denk-
beeldenn van Callon over een volledig innovatie-diffusienetwerk (1992), inzichten 
vann Susskind en anderen over principieel onderhandelen (1999), de adoptietheorie 
vann Rogers (1995) en bestuurskundige ideeën over sturing in complexe netwerken 
(voorall  De Bruijn & Ten Heuvelhof 1995). 

Inn het tweede deel van het onderzoek is de maatschappelijke inbedding van leer-
ervaringenn geanalyseerd. De ontwikkelingen op zes terreinen zijn vergeleken: ont-
wikkelingg van het gebruik, technologieontwikkeling, productontwikkeling, dienst-
verlening,, wet- en regelgeving en belangenbehartiging. Om te kunnen begrijpen 
waaromm de maatschappelijke inbedding op het ene terrein beter verliep dan op het 
andere,, is globaal nagegaan wat de invloed van twee succesfactoren hierop was: de 
samenstellingg van het innovatie-diffusienetwerk en de uitwisseling van leererva-
ringen.. Gezamenlijk vormen zij de leeromgeving van de pilotprojecten. 

Dee centrale vraag van dit onderzoek is uitgesplitst naar vier deelvragen: 
1.. Wat zijn de directe effecten van pilotprojecten met zonnecelsystemen in de 

woningbouww op de betrokken actoren? 
2.. Wat is de invloed van de interne processen op de directe effecten van de pilot-

projecten? ? 
3.. Zijn de leerervaringen van pilotprojecten met zonnecelsystemen in de woning-

bouww maatschappelijk ingebed? 
4.. Wat is de invloed van de leeromgeving op de maatschappelijke inbedding? 

Ditt laatste hoofdstuk bevat antwoorden op de onderzoeksvragen. Daarbij zullen 
ookk theoretische gevolgtrekkingen aan de orde komen. Daarna worden pilotpro-
jectenn in het bredere perspectief van regimeverandering geplaatst om de centrale 
vraagg te kunnen beantwoorden. Aan het eind van het hoofdstuk staan aanbeve-
lingen:: richtlijnen voor pilotprojecten en aanknopingspunten voor strategisch 
nichemanagementt in het algemeen en voor zonnecelsystemen in de woningbouw 
inn het bijzonder. Alsook voorstellen voor verder onderzoek. 
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Beantwoordin gg onderzoeksvrage n 

DirecteDirecte effecten 

Bijj  de analyse van de directe effecten van pilotprojecten met zonnecelsystemen in 
dee woningbouw is een onderscheid gemaakt tussen deelnemers (de actoren die deel-
namenn aan de onderhandelingen tijdens de realisatie van de projecten) en de 
betroffenenbetroffenen (de actoren die direct de effecten van de projecten ondervonden). De 
deelnemerss en betroffenen vormen gezamenlijk het tijdelijke netwerk rond een 
pilotproject. . 

EffectenEffecten op deelnemers 
Dee verwachting was dat pilotprojecten bij de deelnemers vooral kunnen leiden tot 
lerenn over technische en sociale aspecten die belangrijk zijn voor de verspreiding 
vann een nieuwe technologie. Daarbij werden vier typen, mogelijk overlappende 
leereffectenn onderscheiden: 
i.. interactief leren, dat wil zeggen dat deelnemers dezelfde leerervaringen hebben 

enn een gedeeld toekomstbeeld over de mogelijkheden van zonnecelsystemen in 
dee woningbouw; 

2.. veel leren, dat wil zeggen dat vele deelnemers veel leerervaringen hebben opge-
daann op uiteenlopende terreinen; 

3.. positief en negatief leren, dat wil zeggen dat de oplossingen die in een project 
zijnn gekozen respectievelijk wel of niet geschikt zijn voor vervolgprojecten; 

4.. leren over betroffenen, dat wil zeggen leren over (toekomstige) bewoners. 
Interactieff  leren werd in navolging van de nichebenadering als de belangrijkste 
vormm van leren beschouwd, omdat hierin het veranderingspotentieel schuilt. Veel 
lerenn is hier onlosmakelijk mee verbonden, was de verwachting. Wat betreft posi-
tieff  en negatief leren was het de bedoeling om na te gaan of positief leren beter is 
dann negatief leren en of ze dezelfde dynamiek kennen. 

Verondersteldd werd dat pilotprojecten naast leren andere effecten kunnen heb-
ben.. Ze kunnen leiden tot interne aanpassingen bij de deelnemers, coöperatie van n 
nieuwee actoren en herhaald gebruik van de nieuwe technologie in vervolgprojec-
ten.. Deze effecten zijn specificaties voor deelnemers van de eerder genoemde effec-
tenn sociale aanpassing en toenemend gebruik. 

Uitt de empirische analyse van de effecten van de vier onderzochte pilotprojecten 
bleekk dat er een specifieke vorm van herhaald gebruik is opgetreden, namelijk 
nichevertakking.. Sommige deelnemers exploreerden in vervolgprojecten een 
anderee potentiële marktniche voor zonnecelsystemen, bijvoorbeeld in de utiliteits-
bouw.. Deze effectindicator werd toegevoegd aan de indicatoren die vooraf waren 
geformuleerd.. Op grond van de analyse bleek dat de indicatoren geclusterd kun-
nenn worden naar twee belangrijke soorten effecten (zie ook tabel 10.1): 
1.. Het eerste cluster kan verdieping worden genoemd. Het gaat om drie effectin-

dicatorenn die zich concentreren op dezelfde potentiële marktniche als waarop 
hett onderzochte pilotproject zich richtte. Dit cluster omvat interactief leren 
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doorr deelnemers, herhaald gebruik in de zin van vervolgprojecten realiseren en 
internee aanpassingen die het realiseren van vervolgprojecten vergemakkelijkt. 

2.. Het tweede cluster kan verbreding worden genoemd. Hiertoe behoren veel 
lerenn door deelnemers en nichevertakking oftewel nieuwe deelmarkten explo-
rerenn in vervolgprojecten. Er kan worden aangenomen dat ook leren over 
betrofFenenn samengaat met veel leren en nichevertakking. 

Uitt deze clustering kunnen conclusies worden getrokken over de verschillende 
typenn leereffecten. Interactief leren en veel leren hebben in tegenstelling tot de ver-
wachtingg elk hun eigen waarde. Interactief leren kan namelijk ook plaatsvinden in 
eenn pilotproject waar niet veel geleerd werd. En andersom vond veel leren ook 
plaatss in een project waarin niet interactief is geleerd. Deze typen leren sluiten 
elkaarr ook niet uit. Eén project bleek zowel tot verdieping als tot verbreding te 
kunnenn leiden. Verder kan worden geconcludeerd dat er geen redenen zijn om aan 
tee nemen dat positief leren beter is dan negatief leren voor de directe effecten van 
eenn pilotproject. Het is namelijk niet zo dat in de projecten waarin positiever is 
geleerd,, er ook meer is geleerd of interactief. Er bleek ook geen samenhang te zijn 
tussenn positief leren en interne aanpassingen, herhaald gebruik of nichevertakking. 
Positieff  en negatief leren zijn daarom niet meegenomen in de analyse van de pro-
cesvoorwaardenn van directe effecten van pilotprojecten. 

Overr toenemend gebruik kan worden geconcludeerd dat het inderdaad een 
belangrijkk effect is. Herhaald gebruik had veel invloed op de algemene toename 
vann het gebruik van zonnecelsystemen. Er heeft zich een sneeuwbaleffect voorge-
daann doordat de meeste energiebedrijven meerdere projecten realiseerden en daar 
nieuwee actoren bij betrokken. Zelfs van de architecten en de bouwopdrachtgevers 
heeftt zeker één op de vijf meerdere projecten gerealiseerd (zie figuur 9.2 in hoofd-
stukk 9). De adoptietheorie is voor de directe effecten op de deelnemers dus een 
goedee aanvulling op de nichebenadering, die zich alleen richt op leren en maat-
schappelijkee inbedding. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat wat hier onder 
'coöperatie'' en 'herhaald gebruik' wordt verstaan sterk afwijkt van Rogers' definitie 
vann adoptie. Bij adoptie wordt voor een innovatie gekozen omdat het als de beste 
gedragsmogelijkheidd wordt beschouwd. Dit kan over de motieven van de deelne-
merss niet worden gezegd. Voor de projectontwikkelaars en de architecten stond 
namelijkk niet de nieuwe technologie voorop, maar het woningbouwproject. Voor 
anderee deelnemers was het geenszins zeker of zonnecelsystemen de beste optie zijn. 
Zee wilden er juist mee experimenteren (zie ook tabel 8.7 in hoofdstuk 8). Dit soort 
motievenn zullen ook spelen bij vervolgprojecten. Coöperatie en herhaald gebruik 
kunnenn dus beter worden gedefinieerd als: bijdragen aan het toepassen van een 
nieuwee technologie, omdat het als mogelijke gedragsoptie wordt beschouwd. 

EffectenEffecten op betroffenen 
Dee betroffenen waren in de onderzochte pilotprojecten de bewoners. Ze namen 
niett deel aan de onderhandelingen tijdens de realisatie van de zonnecelwoningen. 
ZeZe kwamen er pas mee in aanraking bij de verkoop of de verhuur van de woningen. 
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Dee veronderstelling in dit onderzoek was dat de betroffenen hun medewerking 
kondenn verlenen, positief konden leren en hun gebruiksgedrag konden aanpassen. 
Dezee effecten zijn specificaties voor betroffenen van de eerder genoemde effecten 
toenemendd gebruik, leren en sociale aanpassing. 

Tijdenss de empirische analyse is geconstateerd dat er vier effecten waren: 
i.. Het belangrijkste was acceptatie van de nieuwbouwwoningen met zonnecelsys-

temen.. Er bleek nauwelijks sprake te zijn van coöperatie, hetgeen een actieve 
betrokkenheidd veronderstelt. Het gedrag van de toekomstige bewoners was 
veell  passiever. Ze accepteerden de zonnecelsystemen, omdat ze de nieuwbouw-
woningg wilden. Soms wisten ze niet eens dat ze een woning met zonnecelsyste-
menn kochten. 

2.. Het tweede effect was een positieve houding ten aanzien van zonnecelsystemen 
opp de woning tijdens de koop. Dit effect is onderzocht omdat acceptatie niet 
zonderr meer als een positief effect kon worden beschouwd. Er was geen ver-
bandd tussen acceptatie en de mate waarin de toekomstige bewoners de nieuwe 
technologiee wensten. De houding ten aanzien van de nieuwe technologie bij 
acceptatiee is echter geen betrouwbare indicator voor toenemend gebruik. Een 
deell  van de kopers vormde zich namelijk pas tijdens de bewoning een mening 
overr zonnecelsystemen. De houding bij acceptatie is wel van belang om te kun-
nenn onderzoeken of bewoners positief of negatief leren. 

3.. Het derde effect was positief en negatief leren. Er is gebleken dat de bewoners 
hunn houding ten aanzien van de nieuwe technologie zowel positief als negatief 
aanpastenn nadat ze in aanraking waren gekomen met zonnecelsystemen.1 Ze 
leerdenn dus niet alleen positief, maar ook negatief. Of negatief leren als een 
negatieff  effect beoordeeld moet worden, kan op basis van dit onderzoek niet 
wordenn gezegd. Er is nauwelijks inzicht in de consequenties daarvan voor het 
gedragg van de bewoners van de zonnewoningen en geen enkel inzicht in de uit-
stralingg naar mensen in de omgeving. Een onderdeel van leren is zoals gezegd, 
meningsvorming.meningsvorming. In zowel Amsterdam als Apeldoorn is gebleken dat de bewo-
nerss tijdens bewoning een uitgesprokener mening hadden over allerlei aspec-
tenn van de zonneceltechnologie in de woningbouw dan tijdens de koop van de 
woning.. Dit zal ongetwijfeld hebben bijgedragen aan het effect van veel leren 
doorr deelnemers in de projecten met de dakgeïntegreerde systemen. 

4.. Ten slotte bestaat het vermoeden dat sommige bewoners hun elektriciteits-
gebruikgebruik hebben aangepast, in elk geval wat betreft de patronen daarin. Of de zon-
nepanelenn ook aangezet hebben tot elektriciteitsbesparing is op basis van het 
onderzoekk niet te zeggen.1 

Bijj  de bewoners van de nieuwbouwwoningen met zonnecelsystemen was er dus 
evenalss bij de deelnemers geen sprake van 'adoptie' in de zin van de theorie van 
Rogers,, hoewel zijn theorie juist ontwikkeld is met het oog op de verspreiding van 
eenn nieuwe technologie onder particulieren. Sommige bewoners in Amsterdam 
haddenn er niet eens voor gekozen, omdat ze niet wisten dat ze een woning met zon-
nepanelenn hadden gekocht. Vrijwel alle andere bewoners hadden de zonnepanelen 
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passieff  geaccepteerd, omdat ze een onbelangrijk onderdeel van de nieuwbouw-
woningg waren. De theorie van Rogers is dus eigenlijk niet geschikt voor het verkla-
renn van acceptatie van een product waarvan een nieuwe technologie een klein 
onderdeell  uitmaakt. Zijn model wint wellicht aan verklaringskracht als 'de priori-
teitt van de nieuwe technologie ten opzichte van het totale product' als interveni-
ërendee variabele wordt opgenomen (zie ook hoofdstuk 3). Voor de bestaande bouw 
waarr bewoners wel een bewuste keuze maken voor een zonnecelsysteem, lijk t de 
adoptietheoriee wel geschikt. 

DeDe invloed van de interne processen 

Dee verwachting van dit onderzoek was dat de totstandkoming van pilotprojecten 
aann diverse procesvoorwaarden zou moeten voldoen om tot positieve directe effec-
tenn te kunnen leiden. Voor effecten op deelnemers zouden de vorming van het net-
werkk van actoren die het project realiseren, het verloop van de onderhandelingen 
enn de sturing van het project van belang zijn. Positieve effecten op de betroffenen 
zoudenn beïnvloed zijn door de kwaliteit van de kennisuitwisseling. 

Dee interne processen van de onderzochte pilotprojecten konden goed met 
elkaarr worden vergeleken, omdat ze in één land werden gerealiseerd en in vrijwel 
dezelfdee periode tot stand kwamen. De omgevingsfactoren waren dus in grote lij -
nenn constant. Daardoor kon uitgebreid onderzoek worden gedaan naar de interne 
werkingg van pilotprojecten. 

Deelnemers Deelnemers 
Inn het algemeen is gebleken dat de interne processen inderdaad grote invloed heb-
benn op het succes van een pilotproject wat betreft de effecten op de deelnemers. De 
verwachtingenn moesten wel worden bijgesteld. Het onderzoeksmateriaal gaf 
namelijkk aanleiding om inductief nieuwe succesfactoren te formuleren waarvan 
hett aannemelijk is dat zij bepalend waren voor het succes van de pilotprojecten. 
Daarnaastt bleek dat de empirisch onderscheiden effecten niet door dezelfde suc-
cesfactorenn verklaard werden. 

Eenn heterogene netwerkvorming en overeenstemming onder deelnemers over het 
projectdoelv/arenprojectdoelv/aren conform de verwachting van groot belang. Omdat beide proces-
voorwaardenn in alle vier projecten voorkwamen, kunnen ze worden beschouwd als 
basisvoorwaardenn voor alle mogelijke directe effecten. 

Verbredingg werd maar door twee succesfactoren verklaard. De eerste is een hoge 
ambitie.ambitie. Deze nieuw geformuleerde factor bleek zeer bepalend te zijn. Ambitie 
betreftt niet alleen de technische en sociale innovativiteit van een project ten 
opzichtee van de eerdere projecten. Het gaat ook om de mate van nagestreefde tech-
nischee en sociale integratie en om schaalkenmerken (zie hoofdstuk 8). Het centrale 
kenmerkk van de ambitie van een project kan het beste worden omgeschreven als de 
matee waarin het project afwijkt van bestaande regimes. De tweede succesfactor 
voorr verbreding was dat deelnemers leermotieven hebben. In de projecten waar 
interactieff  is geleerd en de deelnemers vervolgprojecten hebben gerealiseerd, 
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wildenn vele deelnemers graag van het project leren. Ook leermotieven vormen een 
nieuwee factor die pas tijdens de analyse van het empirische materiaal is geïden-
tificeerd. . 

Verdiepingg was goed te begrijpen uit de interne processen bij de totstand-
komingg van een pilotproject. Een centrale voorwaarde was vrijwillige participatie 
doorr met name de bouwopdrachtgever. Omdat per definitie alle deelnemers vrij-
willi gg deelnamen aan de pilotprojecten (zie hoofdstuk 3) was niet verwacht dat er 
variatiess van vrijwilligheid bestaan die het succes van de projecten beïnvloeden. Er 
zijnn echter aanwijzingen dat dit wel het geval is. De mate van vrijwilligheid 
varieerdee van een geheel vrijwillig e actieve keuze, tot akkoord gaan met een soort 
'packagee deal' of geen weerstand bieden aan een opdracht. Alleen de eerste variant 
kann worden aangemerkt als vrijwillig e participatie. 

Bijj  het project met een lage ambitie was er voor verdieping niet meer nodig dan 
werkelijkk vrijwillig e participatie. Bij een hoge ambitie bleken er meer procesvoor-
waardenn te zijn. Conform de verwachting waren een creatief en open onderhande-
lingsproceslingsproces en netwerksturinggunstig voor verdiepingseffecten. Met een creatief en 
openn onderhandelingsproces kunnen win-winsituaties worden gecreëerd. Net-
werksturingg wil zeggen dat een projectleider zorgt draagt voor de overige voor-
waarden,, zoals een heterogene netwerkvorming, een creatief en open onderhande-
lingsprocess en kennisuitwisseling met betroffenen. In één van de ambitieuze 
projectenn vond verdieping plaats zonder dat er sprake was van een creatief en open 
onderhandelingsprocess en netwerksturing. Deze succesfactoren bleken te zijn ver-
vangenn door sturing door meerdere actoren, dat wil zeggen dat ook andere deelne-
merss dan de projectleider zich sterk hebben ingezet om het project te realiseren. 
Eenn negatief onderhandelingsproces kan dus vermoedelijk worden gecompenseerd 
doorr sturing door meerdere actoren. 

Inn tabel 10.1 zijn de procesvoorwaarden voor de effecten op deelnemers samen-
gevat.. Er zijn twee soorten projecten. Projecten met een lage ambitie en projecten 
mett een hoge ambitie. Projecten met een lage ambitie kunnen tot coöperatie van 
nieuwee actoren en verdieping leiden, projecten met een hoge ambitie kunnen 
bovendienn tot verbreding leiden. Op basis van dit onderzoek kan niet worden uit-
geslotenn dat projecten met een lage ambitie ook tot verbreding leiden, maar de 
kanss daarop is in elk geval wel kleiner dan bij projecten met een hoge ambitie. 

Dee nieuw geformuleerde succesfactoren passen goed in de gebruikte theoreti-
schee benaderingen. De ambitie van een project sluit goed aan bij de veronderstel-
lingenn van de nichebenadering over de functie van een niche bij regimeveran-
dering.. De vrijwilligheid van participatie past goed bij de inzichten van de 
benaderingg van principieel onderhandelen. En sturing door meerdere actoren past 
goedd bij bestuurskundige theorieën over sturing in complexe situaties. De consta-
teringg dat leermotieven van belang blijken te zijn sluit niet direct aan bij één van de 
gebruiktee benaderingen, maar staat er ook niet haaks op. 

Anderee factoren die van belang werden geacht voor het succes van pilotprojec-
tenn zijn hierboven om diverse redenen niet genoemd. 'Legitieme sturing' is niet 
meerr behandeld, omdat het beter als een voorwaarde voor netwerksturing kan 
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Tabell  10 .1 . Directe effecten op deelnemers en procesvoorwaarden 

ambitieambitie project mogelijke effecten effectindicatoren procesvoorwaarden procesvoorwaarden 

LA^G G 

HOOG G 

coöperatiee nieuwe 
actoren n 

verdieping g 

coöperatiee nieuwe 
actoren n 

verdieping g 

verbreding g 

interactieff leren 
internee aanpassingen 
herhaaldd gebruik 

interactieff leren 
internee aanpassingen 
herhaaldd gebruik 

veell leren 
nichevertakking g 
lerenn over betroffenen 

heterogenee netwerkvorming 
overeenstemmingg over projectdoel 

heterogenee netwerkvorming 
overeenstemmingg over projectdoel 
vrijwilligee participatie 

heterogenee netwerkvorming 
overeenstemmingg over projectdoel 

heterogenee netwerkvorming 
overeenstemmingg over projectdoel 
vrijwilligee participatie 
openn en creatief onderhandelen en netwerksturing 
ó ff sturing door meerdere actoren 

heterogenee netwerkvorming 
overeenstemmingg over projectdoel 
leermotieven n 

wordenn beschouwd dan als een zelfstandige succesfactor. 'Juiste vertegenwoordi-
ging'' is ook vervallen omdat het geen noodzakelijke voorwaarde voor verdieping of 
verbredingg bleek te zijn. 'Informatie uit de omgeving' is mogelijk een voorwaarde 
omm overeenstemming over het projectdoel te kunnen verkrijgen. 

Dee clustering van de effecten en het belang van ambitie hebben tot verrassende 
inzichtenn geleid. Volgens de nichebenadering is nichevertakking het centrale ken-
merkk van een succesvolle introductie van een nieuwe technologie.' Nichevertak-
kingg vindt inderdaad plaats bij de projecten met een hoge ambitie en is dus moge-
lij kk een voorbereiding op regimeverandering. Maar uit het onderzoek naar 
zonnecelsystemenn in de woningbouw is gebleken dat het soort leren dat voorafgaat 
aann nichevertakking niet zoals verwacht interactief leren is, maar veel leren. Inter-
actieff  leren is juist nauw verbonden met herhaald gebruik en blijkt (hoewel 
beperkt)) ook goed plaats te kunnen vinden in een weinig ambitieuze niche. 

Opp basis van historisch onderzoek is gebleken dat een nieuwe technologie door 
vertakkingg van marktniches succesvol geïntroduceerd kan worden. Volgens de 
nichebenaderingg gaat dit ook op voor technologische niches. Het verschil volgens 
dezee benadering is dat technologische niches beschermd worden, omdat de voor-
delenn van de technologie nog onzeker zijn voor producenten, leveranciers en ge-
bruikers.. Dit geldt niet voor marktniches, omdat de gebruikers en producenten 
hierinn zeker zijn van de voordelen (Hoogma et al. 2002). Gezien dit wezenlijke 
verschill  is het beter om een technologische niche een beschermde marktniche te 
noemen.. Met deze term kunnen technologische niches niet ten onrechte worden 
geassocieerdd met onderzoek en ontwikkeling. 
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Beschermdee marktniches zijn minder vergelijkbaar met marktniches dan de 
nichebenaderingg veronderstelt. De functie van beschermde marktniches is anders, 
omdatt een pilotproject zich door de bescherming kan richten op een marktsegment 
datt op langere termijn als kansrijk wordt geacht, mede vanwege een groot (tech-
nisch)) potentieel. Indien een beschermde marktniche gericht is op het stimuleren 
vann een toekomstig omvangrijk marktsegment zal herhaald gebruik van dezelfde 
specifiekee toepassing eerder een beoogd effect zijn dan nichevertakking. Op basis 
vann dit onderzoek naar zonnecelsystemen in de woningbouw lijk t de constatering 
gerechtvaardigdd dat nichevertakking past bij een incrementele, stapsgewijze innova-
tiestrategie.. Een radicale strategie gericht op regimeverandering zou zich ook op her-
haaldd gebruik in dezelfde potentiële deelmarkt moeten richten. Het 'normale' effect 
vann beschermde marktniches zal inderdaad nichevertakking zijn. De uitdaging is 
juistt om projecten met een hoge ambitie ook tot nichereplicatie te laten leiden. 

Hett nut van de benaderingen waarmee de nichebenadering is aangevuld, heeft 
zichh zeker bewezen. De directe effecten waren grotendeels te verklaren uit vooraf 
enn nieuw geformuleerde succesfactoren. Over het algemeen kan wel worden ge-
steldd dat er minder proceseisen aan een pilotproject hoeven te worden gesteld dan 
werdd verwacht. Er is aangetoond dat ook relatief eenvoudige pilotprojecten tot 
verdiepingg kunnen leiden en daarmee tot de verdere verspreiding van een nieuwe 
technologie.. Omdat het analysemodel was ontwikkeld op basis van theorieën over 
complexee processen, is het niet goed geschikt voor de analyse van eenvoudige pro-
jecten.. Om eenvoudige projecten met complexe projecten te kunnen vergelijken, 
iss het nuttig om het analysemodel aan te vullen met indicatoren voor een efficiënte 
besluitvormingg en inhoudelijke, doelmatige projecdeiding. Voor de complexere 
projectenn moet het analysemodel aangevuld worden met de alternatieve succesfac-
torr 'sturing door meerdere actoren'. 

Dee theorie van Callon over een volledig innovatie-diffusienetwerk was nuttig 
bijj  de analyse van de tijdelijke netwerken en de leeromgeving (zie paragraaf Maat-
schappelijkee inbedding). De bestuurskundige theorieën waren goed voor de theo-
retischee onderbouwing van de argumentatie om sturing apart te onderzoeken. Bij 
dee analyse van het empirische materiaal bleek echter dat de geoperationaliseerde 
succesfactorenn niet goed hanteerbaar waren. Hoe projectleiders of andere actoren 
inn het tijdelijke netwerk rond een pilotproject kunnen sturen op goede netwerk-
vorming,, onderhandelingen en kennisuitwisseling is uiteindelijk meer inductief 
uitt het empirische materiaal gehaald. 

Betrojfenen Betrojfenen 
Overr de procesvoorwaarden voor de positieve effecten op bewoners (acceptatie, een 
positievee houding, positief leren en gedragsaanpassing) is niets met zekerheid te zeg-
gen.. Dat de adoptietheorie van Rogers en de ideeën van Callon een zinvolle aanvul-
lingg zijn op de nichebenadering omdat zij zicht geven op het proces van kennisuit-
wisseling,, moet dus vooralsnog een veronderstelling blijven. Er zijn aanwijzingen 
datt goede informatie tijdens de verkoop en het gebruik en de aantrekkelijkheid van de 
technischetechnische artefacten, oftewel de wijze waarop de zonnecelsystemen zijn toegepast 
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(bepaaldd door eigendomsverhoudingen en uiterlijk) van invloed waren op de hou-
dingg van eindgebruikers ten aanzien van de technologie (zie tabel 10.2). Dit is in lijn 
mett de verwachtingen van het onderzoek. Ook hier echter lijk t vrijwillig e participa-
tiee een kernelement te zijn. Als bewoners tijdige en volledige informatie krijgen en 
dee opgewekte elektriciteit zelf gebruiken, kunnen ze meer het gevoel hebben dat ze 
err persoonlijk een positieve keuze voor hebben gemaakt dan als ze weinig informatie 
krijgenn en de zonnepanelen in het bezit zijn van energiebedrijven. 

Tabell  10.2. Directe effecten op betroffenen en procesvoorwaarden 

mogelijkemogelijke effecten vermoedelijke procesvoorwaarden 

acceptatiee geen 

positievee houding bij acceptatie goede informatie bij acceptatie 
aantrekkelijkee techniek bij acceptatie 

positieff leren goede informatie bij gebruik 
aantrekkelijkee techniek bij gebruik 

gedragsaanpassingg goede informatie bij gebruik 
aantrekkelijkee techniek bij gebruik 

Velee actoren wierpen zich in de onderzochte projecten op als een soort belangenbe-
hartigerr van de bewoners: projectontwikkelaars, gemeenten en energiebedrijven. 
Maarr geen van hen had een volledig beeld van de mening en wensen van de toe-
komstigee bewoners. Hun eigenbelang leek het referentiekader te zijn bij het beoor-
delenn van belangen van bewoners. Er kan dus enerzijds worden verondersteld, 
zoalss ook blijkt uit ander onderzoek (zie bijvoorbeeld Hoogma 2000) dat deel-
namee van toekomstige bewoners aan de onderhandelingen leidt tot betere articula-
tiee van gebruikerswensen en tot beter interactief leren. Anderzijds kunnen pilot-
projectenn waarin bewoners niet participeren in de realisatiefase ook positieve 
effectenn hebben. Het kenmerk van pilotprojecten is namelijk dat eindgebruikers er 
altijdd op een of andere wijze bij betrokken zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
laboratoriumexperimenten.. Belangrijke effecten doen zich in elk geval voor in de 
gebruiksfase.. Eindgebruikers kunnen dan namelijk hun eigen veronderstellingen 
(alss ze die hadden) over de technologie toetsen. Ze kunnen hun gebruiksgedrag 
lerenn aanpassen. Indien er problemen optreden bestaat bovendien de kans dat 
gebruikerservaringenn teruggekoppeld worden naar de deelnemers. Dit zal vooral 
hethet geval zijn in projecten met een hoge ambitie. 

InvloedInvloed van de omgeving 
Dee effecten van pilotprojecten worden niet alleen bepaald door interne processen. 
Dee omgeving bepaalt uiteraard de speelruimte, de randvoorwaarden. Omdat de 
omgevingsfactorenn voor de vier onderzochte projecten min of meer dezelfde 
waren,, is de invloed van de omgeving in dit onderzoek alleen meegenomen door na 
tee gaan in hoeverre deelnemers gebruik maakten van informatie uit de omgeving. 
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Verderr was de vooronderstelling dat de omgeving zich doet gelden doordat de 
deelnemerss een deel van de buitenwereld vertegenwoordigen. 

Dee invloed van de buitenwereld blijkt echter ook waarneembaar te zijn via de 
ambitiee van een pilotproject, omdat hierin de afstand tussen de beoogde project-
doelenn en de mogelijkheden in de bestaande regimes worden uitgedrukt. Daar-
naastt is uit het empirische onderzoek gebleken dat de interne werking van de 
onderzochtee pilotprojecten in hoge mate beïnvloed is, doordat de nieuwe techno-
logiee gekoppeld was aan een bekend en aantrekkelijk product. Zonnecelsystemen 
inn nieuwbouwwoningen maken slechts een klein deel uit van het totale product. 
Hett belangrijkste voordeel is dat pilotprojecten hierdoor niet gerealiseerd kunnen 
wordenn zonder een heterogeen tijdelijk netwerk. Een confrontatie van actoren die 
dee technologie willen introduceren en actoren uit bestaande regimes vindt dus 
bijnaa vanzelf plaats. Dit verhoogt de kans op regimeverandering. Bovendien is de 
kanss op overeenstemming onder deelnemers over het projectdoel vrij groot. Daar 
staatt tegenover dat waar een win-win situatie gecreëerd lijk t te zijn, actoren toch 
tegenoverr elkaar kunnen staan. Het belangrijkste voorbeeld is dat de projectont-
wikkelaarr in Amsterdam twijfels had over het pilotproject, maar wel meewerkte 
omdatt het een interessante opdracht opleverde. Vandaar dat vrijwillig e participatie 
zoo belangrijk lijk t te zijn. 

Eenn ander voordeel is dat de acceptatie van de nieuwbouwwoningen door bewo-
nerss geen probleem zal opleveren, zolang de woningmarkt gespannen is. De scha-
duwzijdee is dat de acceptatie van zonnecelsystemen hierdoor niet te verklaren is en 
daardoorr weinig inzicht biedt in gebruikerswensen. De gelijktijdige ontwikkeling 
vann alle functies in het innovatie-diffusienetwerk komt daardoor onder druk te 
staan.. Bovendien bestaat het risico dat bewoners in de gebruiksfase ontevreden 
wordenn over de zonnecelsystemen en dus negatief leren in plaats van positief. 

Dee ambitie van een project en het relatieve belang van een nieuwe technologie 
inn relatie tot het product dat geadopteerd wordt, waren dus veel meer onderschei-
dendd voor de wijze waarop de omgeving interfereerde in projecten dan 'informatie 
uitt de omgeving'. De conclusies en vermoedens over de succesfactoren voor directe 
effectenn van pilotprojecten moeten daarom nader worden getoetst voor marktseg-
mentenn waarin zonnecelsystemen zelf het totale product zijn en niet slechts een 
kleinn onderdeel daarvan. Dit kan goed in de bestaande bouw. 

MaatschappelijkeMaatschappelijke inbedding 

Articulatieprocessen Articulatieprocessen 
Dee effecten van een pilotproject of meerdere pilotprojecten op de omgeving is 
omschrevenn als maatschappelijke inbedding van leerervaringen uit pilotprojecten. 
Dee vraag of de leerervaringen van pilotprojecten met zonnecelsystemen in de 
woningbouww zijn opgepakt door externe actoren en tot structurele veranderingen 
hebbenn geleid was niet zonder meer te beantwoorden. Om de relatie tussen de 
pilotprojectenn en ontwikkelingen in de omgeving te kunnen onderzoeken, is eerst 
eenn tussenstap gemaakt naar de beschermde marktniche van zonnecelsystemen in 
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dee woningbouw. Op dit niveau zijn articulatieprocessen (waardoor de potenties 
vann een nieuwe technologie steeds duidelijker worden) geanalyseerd. De leererva-
ringenn uit elk van de onderzochte pilotprojecten in de nieuwbouw zijn samengevat 
enn samengevoegd met leerervaringen uit projecten in de bestaande bouw. Het 
begripp leerervaringen krijgt hier nadere betekenis. Hieronder vallen niet alleen les-
senn die actoren in interviews en enquêtes naar voren brachten, maar ook de erva-
ringenn met de technologie in de gebruiksfase, herhaald gebruik en sociale aanpas-
sing// De leerervaringen zijn ook vertaald naar wenselijke veranderingen in de 
omgevingg van de beschermde marktniche. De actoren die bij de onderzochte pilot-
projectenn betrokken waren, deden dat in de interviews zelf vrijwel niet. Dit had te 
makenn met de wijze van interviewen. In halfgestructureerde interviews is aan deel-
nemerss gevraagd wat ze hebben geleerd zonder verder inhoudelijk te sturen. 

Verderr zijn de leerervaringen ingedeeld in zes articulatieterreinen. Het uitgangs-
puntt van de nichebenadering is namelijk dat co-evolutie, dat wil zeggen een gelijk-
tijdigee verandering van technische en sociale aspecten, noodzakelijk is voor een 
succesvollee verspreiding van een radicaal nieuwe duurzame technologie. Alleen zo 
kunnenn economische, infrastructurele, culturele, technologische, beleidsmatige en 
anderee barrières overwonnen worden. Daarom is verondersteld dat het goed is als 
opp zes terreinen geleerd wordt: ontwikkeling van het gebruik, technologieontwik-
keling,, productontwikkeling, dienstverlening, wet- en regelgeving en belangen-
behartiging. . 

Tenn slotte zijn de leerervaringen van verschillende actoren zoveel mogelijk op 
elkaarr betrokken. Als dit niet gebeurt bestaat het risico datt leerervaringen die niet 
doorr alle actoren worden gedeeld wel tot maatschappelijke inbedding leiden. Een 
typischh voorbeeld hiervan komt uit eerder onderzoek. In een pilotproject in Heer-
hugowaardd uit 1991 waren de omvormers binnen de tien woningen geplaatst. 
(Omvormerss zetten de opgewekte gelijkstroom om in wisselstroom.) Toen de 
omvormerss vervangen moesten worden omdat ze niet goed functioneerden, bleek 
datdat het energiebedrijf afhankelijk was van de bewoners om er toegang toe te krij -
gen.. De les die werd overgedragen naar vervolgprojecten was dat de omvormers 
beterr buiten de woningen geplaatst konden worden, hetgeen dan ook gebeurd is in 
Amsterdamm en Amersfoort. Vanuit het gezichtspunt van de bewoners was dit ech-
terr niet de juiste oplossing. Voor hen en hun bezoek waren de omvormers het 
meestt interessante onderdeel van het zonnecelsysteem. Hun aanbevelingen waren 
onderr meer dat er glazen schotje in de meterkast zou moeten komen om de omvor-
merr beter te kunnen zien en dat er iets aan de geluids- en warmteoverlast van 
omvormerss gedaan zou moeten worden (Van Mierlo et al. 1994). 

Uitt de analyse van de articulatieprocessen is gebleken dat in de pilotprojecten 
mett zonnecelsystemen in de woningbouw wel op elk terrein is geleerd, maar niet 
evenn veel. Over de ontwikkeling van het gebruik, productontwikkeling en dienst-
verleningg is veel geleerd, over wet- en regelgeving iets minder, over belangenbehar-
tigingg weinig en over technologieontwikkeling vrijwel niets (zie tabel 10.3). Daar-
naastt is gebleken dat de pilotprojecten niet één niche vormden, maar meerdere 
niches.. Bij aanvang van de studie werden alle geplande en gerealiseerde pilotpro-
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Tabell  10.3. Articulatieterreinen 

terreinen terreinen 

ontwikkelingg van gebruik 

technologieontwikkeling g 

productontwikkeling g 

dienstverlening g 

wet-- en regelgeving 

belangenbehartiging g 

enn maatschappelijk inbedding 

articulatie articulatie 

veel l 

vrijwell niets 

zeerr veel 

veel l 

gemiddeld d 

weinig g 

maatschappelijkemaatschappelijke inbedding 

goed d 

--
matig g 

matig g 

vrijj goed 

goed d 

jectenn met zonnecelsystemen in de woningbouw als één beschermde marktniche 
beschouwd,, omdat dit kansrijke marktsegment prioriteit kreeg in het overheids-
beleidd voor PV. Analyse van leerervaringen op het niveau van 'netgekoppelde zon-
necelsystemenn in de woningbouw' geeft echter onvoldoende inzicht in de gewenste 
structurelee veranderingen. Kleine systemen in de bestaande bouw zijn een andere 
nichee dan grote dakgeïntegreerde systemen in de nieuwbouw, hoewel ze door het-
zelfdee leerprogramma werden beschermd. De laatste niche vergt waarschijnlijk 
veell  verdergaande structurele veranderingen dan de eerste en kan daarom een revo-
lutionairee niche worden genoemd. De marktsegmenten waarop Novem zich richtte 
zijnn in de loop van de tijd steeds gedetailleerder omschreven: van de gebouwde 
omgeving,, naar daken van woningen naast utiliteitsbouw en naar grote systemen 
naastt kleine systemen. Naast replicatie van een niche en nichevertakking moet dus 
wellichtt een derde vorm worden onderscheiden: nichespecificatie. Hiermee wordt 
bedoeldd dat de betrokken actoren subsegmenten onderscheiden binnen het markt-
segmentt waarop het pilotproject was gericht. 

Tenn slotte is geconstateerd dat er verschillende vormen van articulatie naast 
elkaarr bestaan. Op sommige onderdelen is iets geleerd dat zonder meer nagevolgd 
kann worden door externe actoren. Dit kan positief leren worden genoemd. Ook is 
geleerdd wat geen navolging verdient voordat er structurele aanpassingen hebben 
plaatsgevonden.. Dit is negatief leren genoemd. Dat sommige lokale oplossingen 
modell  kunnen staan voor externe actoren zonder dat er eerst structurele verande-
ringenn plaatsvinden, ondersteunt het belang van de adoptietheorie volgens welke 
positieff  leren essentieel is voor diffusie van een nieuwe technologie. Positief leren 
heeftt echter een iets andere betekenis gekregen dan in de gebruikte benaderingen. 
Volgenss Rogers kunnen anderen overgaan tot adoptie als het 'sociale model' 
beloondd wordt voor adoptie van de nieuwe technologie. De voordelen zouden dus 
groterr moeten zijn dan de nadelen. Positief leren volgens de nichebenadering wil 
zeggenn dat op basis van een pilotproject geconcludeerd wordt dat de betreffende 
nichee geschikt is voor verdere ontwikkeling of dat een andere deelmarkt potentie 
heeft.. Negatief leren wil zeggen dat de nieuwe technologie (voorlopig) helemaal 
afgewezenn wordt. (Dit leidt tot een vierde vorm van nicheontwikkeling naast repli-
catie,, vertakking en specificatie: niche-uitdoving) Beide benaderingen doelen op 
eenn soort eindoordeel. Uit dit onderzoek is echter gebleken dat negatief en positief 
lerenn binnen één niche en ook in een pilotproject naast elkaar bestaan en elk hun 
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waardee hebben. Bovendien is gebleken dat er tegelijkertijd een derde vorm van 
lerenn plaats kan vinden. Er zijn namelijk vele nieuwe vragen en onzekerheden gere-
zen.. Dit wordt vragen formuleren genoemd. 

Co-evolutie Co-evolutie 
Omm de maatschappelijke inbedding te kunnen beoordelen, is bekeken of er sprake 
wass van een inhoudelijke koppeling tussen de articulatieprocessen en (structurele, 
culturelee en gedrags-) veranderingen in de omgeving van de niche. Maatschappe-
lijk ee inbedding gaat immers om het 'oppakken van leerervaringen' uit de pilotpro-
jectenn door externe actoren. De maatschappelijke inbedding is daarom net als arti-
culatiee ingedeeld in zes terreinen. Een extra voorwaarde die aan maatschappelijke 
inbeddingg gesteld kan worden, is dat deze veranderingen min of meer gelijktijdig 
plaatsvindenn (co-evolutie). 

Uitt de analyse van de maatschappelijk inbedding van de leerervaringen met 
zonnecelsystemenn in de woningbouw, is gebleken dat dit vrij gunstig verliep op 
driee van de zes onderscheiden terreinen. (Zie tabel 10.3 voor de algemene conclu-
siess en tabel 10.4 voor een nadere specificatie van de inbedding op deze terreinen.) 
Dee ontwikkeling van het gebruik, de veranderingen in de wet- en regelgeving en de 
belangenbehartigingg liepen grotendeels in pas met de leerervaringen. De product-
ontwikkelingg en dienstverlening verliepen minder voorspoedig. Dit leek groten-
deelss een kwestie van tijd. Koppelingen ontbraken vooral op onderwerpen waar-
voorr wel aandacht was, maar onvoldoende en/of pas na verloop van tijd. Omdat 
overr technologieontwikkeling weinig was gearticuleerd, kon over de maatschappe-
lijk ee inbedding geen oordeel worden gegeven. De maatschappelijke inbedding van 
leerervaringenn met zonnecelsystemen in de woningbouw verliep dus goed of ver-
traagd.. Op langere termijn kunnen de leerervaringen op alle terreinen goed in-
gebedd raken. De kans op regimeverandering echter, is vermoedelijk minder hoog 
dann wanneer de aanpassingen min of meer gelijktijdig plaats hadden gevonden. 

Opp basis van de analyse van de maatschappelijk inbedding van de leerervaringen 
mett zonnecelsystemen in de woningbouw kan het analysekader van de nichebena-
deringg verder worden uitgewerkt. In de eerste plaats is gebleken dat de ontwikke-
lingg van de niches voor zonnecelsystemen in de woningbouw zich niet binnen één 
regimee voltrok. De verspreiding van een nieuwe technologie kan dus binnen meer-
deree bestaande socio-technologische regimes plaatsvinden. Zonnecelsystemen in 
dee woningbouw hebben zowel te maken met het regime rond de bouwsector als 
rondd de energiesector. De belangrijkste confrontatie vond binnen de pilotprojec-
tenn niet plaats tussen de PV-industrie en de bestaande regimes, maar tussen de be-
staandestaande regimes onderling. Deze confrontatie tussen bestaande regimes verhoogt 
dee kansen op regimeverandering en zou in het analysekader opgenomen moeten 
worden. . 

InIn de tweede plaats blijkt dat structurele veranderingen niet alleen in bestaande 
regimess moeten plaatsvinden, maar ook bij de nieuwkomers in de beschermde 
marktniche.. De PV-industrie bijvoorbeeld heeft onder invloed van gearticuleerde 
wensenn van energiebedrijven de garantieregelingen en de servicestructuur aan-
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Tabell  10.4. Maatschappelijke inbedding 

articulatiearticulatie van: maatschappelijke inbedding onvoldoendeonvoldoende maatschappelijke inbedding 

gebruik k 

technologie--
ontwikkeling g 

product--
ontwikkeling g 

dienstverlening g 

wet-- en 
regelgeving g 

belangen--
behartiging g 

•toenamee van afzet grote zonnecelsystemen in 
woningbouw w 

•toenamee van afzet AC-modules 
•systemenn vooral in handen van eindgebruikers 
•initiatieff veelal door bouwbedrijven genomen 
•nichevertakkingg naar utiliteitsbouw 
•energiebedrijvenn maken gebruik van bereidheid 
vanvan particulieren om te betalen voor groene 
elektriciteit t 

•verbeteringg prijs-prestatie verhouding 
zonnepanelen n 

•verbeteringg productieproces 
•ontwikkelingg en pilotlijn goedkopere dunne 
filmm cellen 

•(discussiee over aansluiting bij gangbare 
bouwmaten) ) 

•uitbreidingg netwerk met aanbieders, 
aannemerss en architecten 

•beoogdee prijsdaling gerealiseerd 
•verbeteringg garanties 
•verbeteringg omvormers 
•AC-moduless met KEMA-keur 

•uitbreidingg advies- en monitoringbureaus 
•garantie-/keuringsinstellingenn ervaring met 
zonnecelsystemen n 

•• bescherming voor schaalvergroting van niche 
tott 2000 

•• leerprogramma 
•tenderr voor kleine systemen 
•opnamee PV in fiscaal instrumentarium 
•opnamee PVin EPR 
•aansluitingseisenn AC-modules standaard en 
eenvoudig g 

•(opnamee van PV in EPN en aanscherping EPN) 
•(bouwnormm zonne-energiesystemen) 
•(zonnepanelenn vergunningsvrij) 

•derdee partijen stimuleren nichevertakking en 
verspreiding g 

•derdee partijen organiseren discussie over 
overheidsbeleid d 

•nogg weinig projecten in bestaande bouw 
•velee nieuwe vragen 
•inn marktoverzichten geen indeling in 
marktsegmenten n 

•anderee kleuren nog niet beschikbaar 
•geenn verbetering van tolerantie voor 
afwijkingen n 

•geringee betrokkenheid dakdekkers/installateurs 
•• prefabricage nog niet geslaagd 
•• nog geen aanvaardbare verkoopprijzen 
•velee problemen met gebruikte dakintegratie-
technieken n 

•• beperkte ontwikkeling kansrijke dakpanconcepten 
•verderee ontwikkeling omvormers nodig 
•nogg geen interfaces die naar tevredenheid eind
gebruikerss zijn 

•weinigg aandacht voor esthetische kwaliteit 
•velee nieuwe vragen 

•weinigg inzicht in productspecificatie 
•• nog geen specifieke actoren voor beheer 
•nogg geen geschikte voorzieningen voor 
controlee door particulieren 

•nogg weinig methoden voor beheer door 
professionelee organisaties 

•• nieuwe vragen over particulier beheer (controle, 
onderhoud,, herstel) en klachtenafhandeling 

•geringg R&D budget voor componenten en 
systemen n 

•• opheffen bescherming specifiek voor PV in 2001 
•geenn uniformering aansluiting en teruglevering 
groteree PV-systemen 

•geenn inzicht in gemeentelijk beleid 

Toelichting:: tussen haakjes staan de ontwikkelingen die in praktijk (waarschijnlijk) nog geen effect hebben gehad. 
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gepast.. Structurele veranderingen zouden dus beschouwd moeten worden als 
wederzijdsee aanpassing. In de derde plaats worden in de nichebenadering de kan-
senn op structurele veranderingen als direct gevolg van pilotprojecten enigszins 
onderschat.. Er is gebleken dat structurele veranderingen van bestaande regimes al 
binnenn pilotprojecten kunnen beginnen. De onderzochte pilotprojecten waren 
directt aanleiding voor interne aanpassingen bij energiebedrijven, PV-leveranciers 
enn projectontwikkelaars, waardoor de voorwaarden voor vervolgprojecten verbe-
terdd werden. 

Tenn slotte legt de nichebenadering wellicht te veel nadruk op de noodzaak van 
veranderingg in structuur en cultuur. Er is gebleken dat zelfs in een revolutionaire 
nichee positief leren een belangrijke vorm van articulatie is. Externe actoren kunnen 
positievee leerervaringen direct overnemen. Er is dus meer ruimte voor gedragsaan-
passingg van deelnemers en externe actoren zonder dat daar structurele verande-
ringenn aan voorafgaan, dan de nichebenadering doet vermoeden. Het is daarom 
zinvoll  om in navolging van de varianten van articulatieprocessen drie verschillende 
vormenn van maatschappelijke inbedding te onderscheiden: 
i.. Externe actoren volgen de voorbeelden in pilotprojecten. Dit sluit aan bij posi-

tieff  leren in de niche. Hiervoor zijn geen structurele veranderingen vereist. 
2.. Externe actoren pakken signalen over knelpunten op en zorgen voor de gewen-

stee veranderingen in structuur en cultuur. Dit sluit aan bij negatief leren in de 
niche. . 

3.. Externe actoren besteden aandacht aan nieuwe vragen en onzekerheden uit 
pilotprojectenn onder meer door nieuwe pilotprojecten te realiseren. Dit sluit 
aann bij vragen formuleren in de niche. 

Inn dit onderzoek is ervoor gekozen om de maatschappelijke inbedding op de zes 
onderscheidenn articulatieterreinen te vergelijken. Op basis van deze vergelijking is 
geconcludeerdd dat de maatschappelijke inbedding van leerervaringen over pro-
ductontwikkelingg en dienstverlening traag verliep. Vanuit een ander perspectief 
zoudenn wellicht andere conclusies worden getrokken. Het is denkbaar dat uit een 
internationalee vergelijking van de productontwikkeling van zonnecelsystemen zou 
blijkenn dat de productontwikkeling in Nederland juist wel voorspoedig verloopt. 
Ookk is het de vraag of de ideale situatie van gelijktijdige inbedding op alle terreinen 
kann bestaan. Het is denkbaar dat productontwikkeling en dienstverlening altijd 
tragerr verlopen dan de ontwikkelingvan het gebruik. Vergelijkend onderzoek naar 
maatschappelijkee inbedding van leerervaringen over verschillende nieuwe techno-
logieën,, over verschillende kansrijke marktniches of uit verschillende landen moet 
meerr inzicht geven in de wijze waarop maatschappelijke inbedding van leererva-
ringenn uit pilotprojecten geanalyseerd en beoordeeld kan worden. Pas daarna kan 
mett zekerheid worden vastgesteld of de maatschappelijke inbedding van leererva-
ringenn op de onderscheiden terreinen een zinvolle aanvulling is op de nichebena-
dering.. Dit kan wel waarschijnlijk worden geacht. Er is namelijk gebleken dat de 
maatschappelijkee inbedding van de leerervaringen met zonnecelsystemen in de 
woningbouww vrij goed begrepen kan worden uit de leeromgeving. 
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DeDe leeromgeving 

Aann een goede maatschappelijke inbedding van leerervaringen kunnen vele facto-
renn ten grondslag liggen, zoals onderzoek en ontwikkeling, wetenschappelijke 
publicaties,, algemene publiciteit, 'toevallige' veranderingen in bestaande regimes, 
nationalee trends in het landschap en internationale ontwikkelingen. Dat er een 
inhoudelijkee koppeling bestaat, hoeft dus niet per se een direct gevolg te zijn van 
uitwisselingg van leerervaringen uit pilotprojecten. Toch is in dit onderzoek alleen 
gekekenn naar de samenstelling van het innovatie-diffusienetwerk en uitwisseling 
vann leerervaringen, omdat dit min of meer 'stuurbare' factoren zijn. Samen vor-
menn zij de leeromgeving vzn pilotprojecten. 

Uitt de leeromgeving is de vertraging in de maatschappelijke inbedding van leer-
ervaringenn met zonnecelsystemen in de woningbouw vrij goed te begrijpen. Enkele 
actorenn die zich bezighielden met productontwikkeling en wet- en regelgeving 
haddenn een sleutelpositie in het innovatie-diffusienetwerk van zonnecelsystemen 
inn Nederland. Dit kwam doordat ze met meerdere actoren uit diverse onderdelen 
vann het netwerk communiceerden en bovendien onderling een hecht contact had-
denn (zie figuur 9.4 hoofdstuk 9). De uitwisseling van leerervaringen uit pilotpro-
jectenn concentreerde zich op deze sleutelactoren (zie figuur 9.5 hoofdstuk 9). Hun 
prioriteitenn en keuzes ten aanzien van de technologie (grote systemen in grote pro-
jectenn in de nieuwbouw) waren daarom goed zichtbaar in de wijze waarop de maat-
schappelijkee inbedding verliep. De aspecten die van belang waren voor actoren in 
dee marges van het innovatie-diffusienetwerk, zoals de eindgebruikers, verbeterden 
minderr snel. Dit zou misschien nog later zijn gebeurd als milieuorganisaties zich 
niett hadden ingezet voor verspreiding van kleine systemen in de bestaande bouw. 

Dee leeromgeving biedt aanknopingspunten voor verbetering van de overdracht 
vann leerervaringen uit pilotprojecten. Strategisch nichemanagement hoeft zich dus 
niett te beperken tot het opzetten en afbouwen van pilotprojecten en het afwachten 
vann gunstige ontwikkelingen in het regime om op aan te haken. 

Hoee ver de invloed van de leeromgeving reikt is op basis van dit onderzoek niet 
tee zeggen. Ook is niet duidelijk of de ideale situatie van een volledig, gebalanceerd 
innovatie-diffusienetwerkk waarin de leerervaringen van alle relevante actoren wor-
denn uitgewisseld, in praktijk kan bestaan. Het is zinvol om dit nader te onderzoe-
kenn op basis van een vergelijking van de uitwisseling van leerervaringen rond ver-
schillendee nieuwe technologieën of verschillende kansrijke marktniches. 

PilotprojectenPilotprojecten en regimeverandering 

KansKans op regimeverandering 
Hett uiteindelijke doel van pilotprojecten is om bij te dragen aan regimeverande-
ring,, of beter gezegd veranderingen van bestaande socio-technologische regimes. 
Pass dan is grootschalige verspreiding van een nieuwe technologie mogelijk. Een 
nichee kan volgens de nichebenadering een enkel pilotproject of een serie pilotpro-
jectenn rond een kansrijk marktsegment zijn. Als gevolg hiervan kan onderzoek naar 
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watt een niche wordt genoemd zich op hele verschillende niveaus bewegen. Hier is 
ervoorr gekozen een strikt onderscheid te maken tussen een pilotproject, een 
beschermdee marktniche bestaande uit meerdere püotprojecten en de omgeving 
vann de püotprojecten. 

Hoee kunnen püotprojecten bijdragen aan regimeverandering? De vermoedelijke 
relatiee tussen een pilotproject en regimeverandering is op basis van dit onderzoek 
uitgewerktt in een stappenmodel. In figuur IO.I is uiteengezet met welke stappen 
püotprojectenpüotprojecten kunnen bijdragen aan regimeverandering indien het tijdelijke net-
werkk heterogeen is en de deelnemers overeenstemming hebben over het projectdoel. 
i.. Ten eerste kan door realisatie van een pilotproject gericht op een kansrijk 

geachtt marktsegment onder de deelnemers verbreding en verdieping plaats-
vinden.. De betroffenen kunnen onder meer de technologie accepteren of adop-
teren,, een positieve houding hebben bij acceptatie, positief leren en hun 
gebruiksgedragg aanpassen. (Deze effecten zijn voor de overzichtelijkheid uit 
hett model weggelaten.) De succesfactoren voor verbreding zijn een ambitieus 
projectdoell  en leermotieven van de deelnemers. De belangrijkste succesfacto-
renn voor verdieping in ambitieuze projecten zijn vrijwillig e participatie, een 
openn en creatief onderhandelingsproces, en netwerksturing of sturing door 
meerderee actoren. Positief leren door betroffenen en gedragsaanpassing 
hangenn af van goede informatie en een aantrekkelijke toepassing van de 
nieuwee technologie. 

2.. Op basis van de verdieping in een of meerdere püotprojecten kunnen moge-
lijkhedenn en belemmeringen voor de beschermde marktniche worden gearti-
culeerd.. Hiervoor moeten de leerervaringen uit püotprojecten worden geana-
lyseerd.. Tegelijkertijd kunnen door verbreding püotprojecten gericht op andere 
potentiëlee marktsegmenten worden gerealiseerd. 

3.. Maatschappelijke inbedding vindt plaats doordat externe actoren voorbeelden 
uitt de niche volgen, gewenste structurele veranderingen doorvoeren en/of ant-
woordenn op nieuwe vragen zoeken. Maatschappelijke inbedding kan worden 
bevorderdd door vorming van een volledig innovatie-diffusienetwerk en uit-
wisselingg van leerervaringen op alle articulatieterreinen. 

4.. Door een goede maatschappelijke inbedding ten slotte worden de kansen op 
regimeveranderingg op langere termijn groter. In de tussentijd kunnen herha-
lingenn van de eerste drie ontwikkelingen plaatsvinden in dezelfde, andere of 
gespecificeerdee marktsegmenten. 

Leren,, articulatie en maatschappelijke inbedding vormen volgens dit stappenmo-
dell  dus een doorgaande cyclus. Steeds opnieuw kan er aanleiding zijn om püotpro-
jectenn gericht op een nieuw, kansrijk geacht marktsegment te realiseren. Het eind-
resultaatt kan op geen enkele manier van tevoren worden voorspeld. 
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Figuu rr  10.1 . Pilotprojecten als kiem van regimeverandering 
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Dee zekerheid over de stappen en de uitwerking daarvan nemen in chronologische 
volgordee af. De eerste twee stappen zijn ver uitgewerkt op basis van dit onderzoek 
naarr zonnecelsystemen in de woningbouw. Of ze algemeen geldend zijn is niet 
zeker,, omdat de succesfactoren die niet vooraf waren geformuleerd eerst nader 
onderzoekk behoeven. Het kan wel zeer waarschijnlijk worden geacht, omdat de 
nieuwee succesfactoren goed aansluiten bij de gebruikte theoretische benaderingen. 
Bovendienn konden de conclusies onder de bewoners door methodologische beper-
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kingenn niet met zekerheid onderbouwd worden. De derde stap, maatschappelijke 
inbedding,, is geformuleerd op basis van het tweede explorerende deel van het 
onderzoek.. Over de relatie tussen de onderzochte pilotprojecten en regimeveran-
deringg kan pas over een jaar of dertig een conclusie worden getrokken. 

Dee beschrijving van de functie van pilotprojecten in de verspreiding van een 
nieuwee technologie voldoet grotendeels aan de omschrijving die in het eerste 
hoofdstukk op basis van theorieën en intuïtief op basis van eerder empirisch onder-
zoekk is geformuleerd. Deelnemende partijen kunnen leren over kansen en bedrei-
gingen,, oplossingen zoeken, leerervaringen inpassen in de eigen organisatie en bij-
dragenn aan de ontwikkeling van de markt door vervolgprojecten te realiseren en/of 
kenniss over te dragen aan andere partijen. Al deze elementen zijn in het voor-
gaandee nader uitgewerkt. 

Ookk werd geïnspireerd op de nichebenadering verondersteld dat in pilotprojec-
tenn het onderlinge verband tussen problemen op de verschillende articulatieterrei-
nenn duidelijk kan worden. In dit onderzoek naar pilotprojecten met zonnecelsyste-
menn in de woningbouw is dit verband pas echt duidelijk geworden na de analyse 
vann de leeromgeving.' De waslijst met leerervaringen (zie tabel 8.2 hoofdstuk 8) van 
dee deelnemers kan achteraf (wel) beter in perspectief worden geplaatst. In de 
gedeeldee lessen hadden actoren uit diverse regimes en uit diverse onderdelen van 
hett innovatie-difrusienetwerk elkaar gevonden. Of ze merkten juist dat de lokale 
oplossingg niet bevredigend was. Wat betreft de klachtenafhandeling en eigendoms-
verhoudingenn bijvoorbeeld zijn conclusies getrokken die vrijwel alle relevante 
actorenn deelden. Er is waarschijnlijk vooral interactief geleerd op terreinen die meer-
deree deelnemers aangingen, waar een conflict lag of een win-winsituatie is bereikt. 

Dee nieuwe veronderstelling is daarom dat interactief leren plaatsvindt onder de 
voorwaardee dat specifieke leerervaringen worden gedeeld en er overeenstemming 
iss over de relatie tussen verschillende leerervaringen. Pas dan zal interactief leren 
zichh uiten in een gedeeld en gespecificeerd toekomstbeeld. 

Opp basis van figuur 10.1 kan ook een eerste antwoord worden gegeven op de 
vraagg tot wanneer het realiseren van pilotprojecten zinvol is. Indien alle actoren uit 
hethet potentiële innovatie-diffusienerwerk van een kansrijk geacht marktsegment 
voorr een nieuwe technologie het erover eens zijn dat de mogelijkheden en proble-
menn voldoende zijn uitgekristalliseerd, dan zijn pilotprojecten voor dat segment 
(voorlopig)) niet meer nodig. Bij een wijziging van de situatie kunnen pilotprojec-
tenn opnieuw van dienst zijn, bijvoorbeeld wanneer een nieuwe generatie van de 
technologiee met andere mogelijkheden is ontwikkeld of nationale wet- en regel-
gevingg wordt aangepast waardoor de voor- en nadelen van een specifieke toepas-
singg van een nieuwe technologie weer onzeker worden. Voor andere kansrijk 
geachtee marktsegmenten geldt hetzelfde. 

BeperkingenBeperkingen van pilotprojecten 
Pilotprojectenn kunnen simpel gezegd de kiem van maatschappelijke verandering 
zijn.. Hun specifieke kracht bestaat uit de onderhandelingen die tijdens de realisatie 
plaatsvindenn tussen actoren uit diverse regimes en nieuwkomers en uit de betrok-
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kenheidd van eindgebruikers na realisatie. Pilotprojecten kunnen nog aan kracht 
winnenn als de eindgebruikers deelnemen aan de onderhandelingen tijdens de reali-
satie.. Pilotprojecten zijn dus eenn geschikt instrument voor innovatie. Daar kan het 
echterr niet bij blijven als regimeveranderingen nodig zijn, zoals ook de nichebena-
deringg steeds benadrukt. Productontwikkeling, technologieontwikkeling en de 
besluitvormingg over nationale wet- en regelgeving vinden immers grotendeels bui-
tenn pilotprojecten plaats. De impact van pilotprojecten is groter naarmate deze 
ontwikkelingenn beter aansluiten bij de leerervaringen. 

Ookk wat betreft de specifieke effecten van pilotprojecten (verdieping en verbre-
dingg bij deelnemers en onder meer positief leren door betroffenen) hebben pilotpro-
jectenn hun beperkingen. Een eerste beperking van pilotprojecten is dat de tijdelijke 
netwerkenn weliswaar heterogeen, maar waarschijnlijk nooit volledig kunnen zijn. 
Hett is de vraag of het fundamentele onderzoek er ooit onderdeel van zal zijn. Verder 
iss het onmogelijk alle relevante overheidsorganen en andere actoren die maatschap-
pelijkee invloed uitoefenen in een pilotproject te betrekken. Mogelijk wordt in bijna 
allee pilotprojecten, net als in de onderzochte pilotprojecten met zonnecelsystemen 
inn de woningbouw, weinig geleerd over technologieontwikkeling en belangenbe-
hartiging.. Dit betekent dat het moeilijk zal zijn om binnen een pilotproject het ver-
bandd tussen de mogelijkheden en belemmeringen op alle zes articulatieterreinen te 
lerenn kennen. Daarbij komt dat pilotprojecten zich niet lenen om ontwikkelingen te 
voorspellen.. Er kan dus niet geleerd worden over onderwerpen die afhankelijk zijn 
vann toepassing van een nieuwe technologie op grote schaal, zoals over de wijze 
waaropp een kostprijsdaling het best gerealiseerd kan worden, of de bereidheid van de 
industriee om te investeren in de nieuwe technologie et cetera. 

Eenn tweede beperking is dat interactief leren in de gebruiksfase niet makkelijk 
plaatss zal vinden. Tijdens de realisatie wordt een tijdelijk netwerk gevormd van 
deelnemerss die onderhandelen. Na de realisatie valt het tijdelijke netwerk waar-
schijnlijkk uiteen tenzij er grote problemen zijn. Of eindgebruikers leren en of dit 
positieff  of negatief is, zal daardoor niet zonder meer worden opgemerkt. Dit is 
voorall  een nadeel omdat de betrokkenheid van eindgebruikers dan juist groot is en 
ervaringenn in de gebruiksfase (levensduur, wijze waarop de concrete producten 
wordenn gebruikt, functioneren et cetera) heel belangrijk zijn voor een goede maat-
schappelijkee inbedding van leerervaringen uit pilotprojecten. 

ReikwijdteReikwijdte van de onderzoeksresultaten 
Zullenn de conclusies naar aanleiding van dit onderzoek naar zonnecelsystemen in 
dee woningbouw ook voor andere technologieën gelden? Voor welk soort technolo-
gieënn kan een introductieprogramma met pilotprojecten daarom zinvol zijn? Op 
basiss van de theoretische argumenten om als casus te kiezen voor zonnecelsyste-
menn in de woningbouw kan worden verondersteld dat pilotprojecten eenzelfde 
functiee hebben bij nieuwe technologieën die net als zonnecelsystemen in de 
woningbouw: : 
i.. multi-inzetbaar of nog beter modulair zijn, waardoor zowel nichevertakking 

alss nichespecificatie voor kunnen komen6; 
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2.. onderdeel uitmaken van een bestaand product, waardoor actoren uit meerdere 
bestaandee socio-technologische regimes en leveranciers van producten met de 
nieuwee technologie elkaar als het ware vanzelf treffen bij de realisatie van een 
pilotproject; ; 

3.. ondersteund worden door langer lopend beleid met kenmerken van strategisch 
nichemanagementt (waardoor leerervaringen uit pilotprojecten veralgemeni-
seerdd kunnen worden) en door flankerende maatregelen; 

4.. een regimeverandering behoeven en dus ook nicheontwikkeling gericht op de 
langeree termijn, omdat belanghebbende actoren inclusief potentiële eindge-
bruikerss vele structurele knelpunten zien voor een grootschalige verspreiding 
enn er tegelijkertijd hoge verwachtingen van hebben. 

Hieraann kan nog toegevoegd worden dat zonnecellen: 
i.. een complexe technologie zijn ('high technology') met een groot technisch 

potentieel.. Bij complexe technologieën met een groot technisch potentieel zijn 
err grote industriële belangen gemoeid met de verdere verspreiding (in relatie 
tott de grote technische potentiëlen). De kans dat de industrie als 'introductie-
kampioen'' (macro-actor) optreedt is dan groot. 

2.. nieuwe 'generaties' van de technologie in het verschiet hebben, waardoor be-
dreigingenn als de hoge kostprijs of het ruimtegebruik verlaagd kunnen worden. 

Hett ligt empirisch gezien voor de hand om aan te nemen dat voor andere duur-
zamee energietechnologieën in de woningbouw een vergelijkbare aanpak met pilot-
projectenn zinvol is: zoals warmtepompen, kleine windmolens en zonneboilers. Al 
dezee technologieën kunnen baat nebben bij structurele veranderingen ten behoeve 
vann zonnecelsystemen, bijvoorbeeld als de bouwsector leert om een woning te 
beschouwenn als een eenheid om energie op te wekken. Het is echter de vraag of 
pilotprojectenn met deze duurzame energietechnieken voor de gebouwde omgeving 
dezelfdee functie zullen hebben als bij zonnecelsystemen. Zonneboilers bijvoor-
beeldd zijn niet echt multi-inzetbaar, het industrieel belang is laag en ze worden ook 
niett ondersteund door strategisch nichemanagement. 

Ookk bij de verdere verspreiding van windenergie (op het land) is de situatie 
anderss dan bij zonnecelsystemen in de woningbouw. Niet alleen vanuit het per-
spectiefvann belanghebbende partijen, maar ook vanuit het perspectief van niche-
ontwikkelingg blijkt windenergie zich in een impasse te bevinden. De voor- en 
nadelenn zijn nagenoeg bekend en bevinden zich op een structureel vlak. Over de 
oplossingenn zijn belanghebbende partijen het echter niet eens: wel of niet aanpas-
senn van ruimtelijke ordeningsprocedures, wel of geen hogere terugleververgoeding 
enn wel of niet verspreiding van windturbines toestaan. Het is zeer de vraag of wille-
keurigee pilotprojecten nog tot verdieping en verbreding kunnen leiden. De kans 
datdat actoren uit het innovatie-diffusienetwerk middels pilotprojecten tot interne 
aanpassingenn komen lijk t zeer beperkt. Wel is het de moeite waard om met een 
aantall  zorgvuldig opgezette pilotprojecten (na een zorgvuldige analyse van de 
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standd van zaken op alle terreinen van maatschappelijke inbedding en in overleg 
mett het innovatie-diffusienetwerk) te proberen een doorbraak te bereiken. 

Dee ontwikkelingen rond biomassa als duurzame energiebron liggen nog veel 
meerr open. Biomassa komt voor heel veel toepassingen in aanmerking: voor elek-
triciteitsproductiee op grote en kleine schaal, voor warmte (op kleine schaal en als 
warmm te-kracht-koppeling), voor transportbrandstoffen (zoals ethanol en biodie-
sel)) en als, hernieuwbare, grondstof voor producten. Het is onduidelijk wat de 
optimalee inzet van biomassa vanuit economische en milieukundige optiek is, zeker 
opp langere termijn. De huidige ontwikkelingen in Nederland concentreren zich op 
bijstookk in kolencentrales en aparte biomassacentrales voor de opwekking van elek-
triciteit.. Verder is er een sterk groeiende belangstelling voor import van biomassa 
enn biobrandstoffen voor de transportsector. Kleine biomassasystemen kunnen 
doorr de l>ank genomen alleen tegen relatief hoge kosten aan de Nederlandse 
milieunormenn voldoen (gesprek A.Faaij). Over de wenselijkheid van biomassa en 
dee voorwaarden waaronder het toegepast zou mogen worden, vindt een uitge-
breidee maatschappelijke discussie plaats (Bio Energy Forum s.a.). Voor biomassa 
lijk tt een aanpak met pilotprojecten zeker zinvol. Er zijn kansen op regimeverande-
ringring door de onvermijdelijke confrontatie tussen de energiesector, actoren rond de 
marktt voor transportbrandstoffen, de agrarische sector en natuurbeheerders. Met 
eenn leerprogramma kan geleerd worden over gebruikerswensen, de acceptatie door 
Nederlandsee huishoudens, en wensen ten aanzien van productontwikkeling en de 
infrastructuur.. Leerervaringen kunnen dan goed worden geanalyseerd en er kan 
gestimuleerdd worden dat productontwikkeling, de ontwikkeling van het gebruik 
enn de ontwikkeling van een maatschappelijk draagvlak hand in hand gaan. Mis-
schienn zal dan zelfs nichevertakking naar duurzame particuliere biomassasystemen 
mogelijkk blijken te zijn. 

Tott slot kan de vraag gesteld worden of onderlinge concurrentie van duurzame 
energiebronnenn in de woningbouw te duchten is. Zolang nog geen fractie van een 
haalbaarr geacht marktpotentieel is bereikt is dit in principe niet nodig. In een enkel 
pilotprojectt is het wellicht goed om af en toe concurrentie tussen duurzame ener-
gieoptiess te stimuleren omdat eisen ten aanzien van een nieuwe technologie dan 
extraa gearticuleerd kunnen worden. Er moet wel op worden toegezien dat niche-
ontwikkelingg van duurzame energietechnologieën die pas op langere termijn een 
perspectieff  hebben ook gestimuleerd wordt met overheidsmaatregelen. Het risico 
vann generieke stimuleringsmaatregelen is dat alleen de opties die op korte termijn 
kansrijkk worden geacht ondersteuning krijgen. Dit probleem kan misschien onder-
vangenn worden door ingediende plannen mede te wegen op basis van de ambitie 
vann een project op zowel technisch als sociaal vlak (dus de afstand tot de wenselijk 
geachtee toekomstige situatie). 
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MethodologischeMethodologische gevolgtrekkingen 

Dee geoperationaliseerde indicatoren voor effecten van pilotprojecten op deelne-
merss blijken goed hanteerbaar te zijn. Wel moeten enkele kanttekeningen worden 
gemaakt.. In de eerste plaats bleek dat de oorspronkelijke indicatoren tijdens het 
onderzoekk enigszins moesten worden aangepast (zie tabel 8.n in hoofdstuk 8). 
Dezee aanpassingen waren geen verschuiving ten opzichte van de theoretische uit-
gangspunten,, maar een kwestie van een andere operationalisering. Voor vervolg-
onderzoekk zijn nog meer aanpassingen nodig. 

InIn dit onderzoek naar de pilotprojecten met zonnecelsystemen is herhaald ge-
bruikk niet toegespitst op de potentiële deelmarkt waarop het pilotproject zich 
richt,, maar op zonnecelsystemen in de gebouwde omgeving in het algemeen. Het 
iss echter beter om herhaald gebruik te beperken tot de betreffende deelmarkt, 
zodatt het goed te scheiden is van nichevertakking. 

Interactieff  leren is in dit onderzoek onderzocht door na te gaan of concrete les-
senn werden gedeeld door de deelnemers en door na te gaan of deelnemers een 
gedeeldd toekomstbeeld hadden. Zowel positieve als negatieve lessen blijken te zijn 
gedeeldd door deelnemers. Ook een gedeeld toekomstbeeld kan zowel positief als 
negatieff  zijn. Deelnemers kunnen gezamenlijk tot de conclusie komen dat de tech-
nologiee voor hen voorlopig nog geen enkele waarde heeft. Dit leereffect is belang-
rijkk omdat het waarschijnlijk gerelateerd is aan een verschijnsel dat zich in de hier 
onderzochtee pilotprojecten niet voordeed, namelijk niche-uitdoving. 'Gedeelde 
lessen'' en een 'gedeeld toekomstbeeld' kunnen in vervolgonderzoek beter als 
apartee effecten worden onderscheiden om het onderlinge verband en het verband 
mett positief en negatief leren goed te kunnen onderzoeken. 

Off  ook interactief leren heeft plaatsgevonden met de bewoners is op basis van 
ditt onderzoek niet te zeggen. Vanwege de afstandelijke positie van de bewoners in 
hethet tijdelijke netwerk lag de focus op positief leren. Achteraf bezien was het zinvol 
geweestt om, naast de enquêtes om veranderingen in de houding te kunnen meten, 
bewonerss op een zelfde manier te interviewen als de deelnemers. Dan zou gecon-
stateerdd kunnen worden of de leerervaringen die zij spontaan noemen overeen-
komenn met de leerervaringen van deelnemers (gedeelde lessen). 

Dee terreinen waarop volgens de nichebenadering articulatieprocessen plaats 
kunnenn vinden zijn empirisch gefundeerd. Ten behoeve van dit onderzoek zijn 
dezee terreinen opnieuw ingedeeld en gekoppeld aan de functies van een volledig 
innovatie-diffusienetwerk,, volgens de theorie van Callon (1992). Door deze theo-
retischee onderbouwing wordt de claim van de nichebenadering dat op deze ter-
reinenn maatschappelijke veranderingen min of meer gelijktijdig plaats moeten 
vinden,, sterker. Deze herindeling heeft een nadeel. Een terrein waarop volgens de 
nichebenaderingg geleerd moet worden zijn 'onbedoelde effecten'. De onbedoelde 
effectenn op actoren in het potentiële innovatie-diffusienetwerk (zoals visuele 
hinder)) zijn ondergebracht bij de diverse functies. De onbedoelde effecten op 
actorenn buiten het innovatie-dirfusienetwerk en milieueffecten dreigen door de 
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herindelingg aan de aandacht te ontsnappen. Bij de analyse van de maatschappelijke 
inbeddingg van leerervaringen zou hier apart aandacht aan besteed moeten worden. 

Aanbevelinge n n 

RichtlijnenRichtlijnen pilotprojecten 

Pilotprojectenn zijn geen simulatie van de toekomst, want de toekomst kan niet 
voorspeldd worden. Pilotprojecten kunnen de kiem zijn van maatschappelijke ver-
andering.. Daarom is het wel raadzaam om een deel van de pilotprojecten zoveel 
mogelijkk vorm te geven naar de situatie die volgens actoren uit het innovatie-difïu-
sienetwerkk op langere termijn succesvol zal zijn. Een dergelijk ambitieus project 
kann zowel tot verbreding als verdieping leiden. 

Alss in een pilotproject een verwachte toekomstige situatie is geprojecteerd, dan 
kunnenn richtlijnen voor pilotprojecten worden gedestilleerd uit de succesfactoren 
vann pilotprojecten. De kernpunten staan hieronder. Zie voor het overige het theo-
retischee hoofdstuk en de empirische bevindingen in hoofdstuk 4 tot en met hoofd-
stukk 8. 

Netwerkvorming Netwerkvorming 
Eenn zo breed mogelijke samenstelling van het tijdelijke netwerk wordt vanuit het 
oogpuntt van beheersbaarheid van een project wellicht afgewezen. Om interactief 
lerenn (leren op alle terreinen, lessen delen en verbanden leren kennen) te stimule-
renn is dit juist wel wenselijk. In elk geval is het zeer waardevol om de eindgebruikers 
tee betrekken bij de realisatie van in elk geval een deel van de pilotprojecten. 

Omm in te spelen op leermotieven van deelnemers is het waarschijnlijk goed om 
leerdoelenn te formuleren in de vorm van verwachtingen over mogelijkheden en 
knelpunten.. Er moet in elk geval overeenstemming worden gezocht over de pro-
jectdoelen.. Daartoe moet helder zijn op welke potentieel marktsegment een pilot-
projectt zich richt. 

Err zijn aanwijzingen dat de wijze waarop potentiële deelnemers worden bena-
derdd veel invloed heeft op de verdere ontwikkelingen in een pilotproject. Ook deze 
benaderingg kan als een onderhandelingsproces worden beschouwd. Het is daarom 
raadzaamm om als initiatiefnemer of projectleider de andere actoren zo 'open' moge-
lij kk tegemoet te treden en desnoods naar andere partners te zoeken als een poten-
tiëlee kandidaat onvoldoende geënthousiasmeerd kan worden. 

Onderhandelen Onderhandelen 
Eenn creatief en open onderhandelingsproces is gunstig voor verdiepingseffecten. 
Ditt betekent dat alle deelnemers open moeten zijn over hun eigen wensen en ver-
onderstellingenn en open moeten staan voor die van anderen. Er moet ruimte zijn 
voorr 'joint fact finding', voor experimenteren en om vanzelfsprekendheden aan de e 
ordee te stellen. Er moet zoveel mogelijk naar overeenstemming worden gestreefd 
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niett alleen over de gekozen oplossingen, maar ook over procesregels. Zo kunnen 
win-winsituatiess ontstaan. Dit betekent dat efficiëntie niet al te zeer mag worden 
nagestreefd. . 

Kennisuitwisseling Kennisuitwisseling 
Alss eindgebruikers niet bij de onderhandelingen worden betrokken, moeten deel-
nemerss zich zoveel mogelijk rekenschap geven van de voor- en nadelen van het 
beoogdee eindresultaat voor de eindgebruikers. Veronderstellingen hierover moe-
tenn deelnemers expliciet maken, ter discussie stellen en zoveel mogelijk toetsen 
doorr terugkoppeling van informatie van de bewoners. Eindgebruikers moeten zo 
goedd mogelijk worden geïnformeerd over het product, het experimentele karakter 
vann het project en de mogelijke voor- en nadelen. Kennisuitwisseling met bewo-
nerss mag in elk geval niet beperkt worden tot eenrichtingsverkeer. 

Netwerksturing Netwerksturing 
Eenn projectleider of initiatiefnemer moet niet alleen sturen op de inhoud van een 
project,, maar ook zo nodig bijsturen op de netwerkvorming, de wijze waarop de 
onderhandelingenn verlopen en de kennisuitwisseling. Het project in Amersfoort 
biedtt enkele zeer concrete voorbeelden van de wijze waarop een projectleider een 
principieell  onderhandelingsproces kan stimuleren door procesafspraken te maken, 
eenn projectgroep te formeren, gezamenlijke (tussen)evaluaties te organiseren en 
aandachtt te besteden aan de communicatie. Voor optimale leereffecten zou een 
projectleiderr ook in de gaten moeten houden of geleerd wordt op de zes relevante 
terreinen,, of de leerervaringen van de verschillende deelnemers op elkaar worden 
betrokken,, of deelnemers het verband tussen de verschillende terreinen zien en of 
zee de ontwikkelingen binnen het pilotproject kunnen relateren aan de mogelijk-
hedenn en beperkingen van bestaande regimes. 

Omdatt alleen tijdens de realisatie van een pilotproject onderhandeld wordt, is 
hethet raadzaam om voor de gebruiksfase andere voorwaarden te scheppen om inter-
actieff  leren mogelijk te maken. Daarbij kan worden gedacht aan gezamenlijke eva-
luaties.. Om effect te hebben op de maatschappelijke inbedding zouden aan derge-
lijkee evaluaties bepaalde consequenties verbonden moeten worden. De nationale 
overheidd kan bijvoorbeeld voorstellen om aandacht te besteden aan aanbevelingen 
overr productontwikkeling die uit de evaluatie naar voren komen. 

StrategischStrategisch nichemanagement 

Inn hoofdstuk 2 is strategisch nichemanagement gedefinieerd als management van 
dee processen rond pilotprojecten om de kans op verspreiding van een nieuwe, wen-
selijkk geachte, veelbelovende technologie te vergroten. Het gaat erom op te treden 
alss een katalysator van maatschappelijke dynamiek. De omschrijving van strate-
gischgisch nichemanagementk&n op basis van het onderzoek worden geconcretiseerd tot 
managementt van verdieping en verbreding in pilotprojecten en maatschappelijke 
inbeddingg van leerervaringen. De aanbevelingen in deze paragraaf zijn gespecifi-
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ceerdd voor de nationale overheid, alhoewel de meeste ook relevant zijn voor andere 
macro-actoren. . 

VerdiepingVerdieping en verbreding stimuleren 
Omm verdieping en verbreding in pilotprojecten te stimuleren heeft de overheid 
tweee mogelijkheden die nauw met elkaar verbonden zijn: tijdelijke bescherming 
biedenn en procesvoorwaarden stellen. De belangrijkste is tijdelijk bescherming 
bieden,, opdat pilotprojecten gerealiseerd kunnen worden. Een veelgebruikt in-
strumentt is een subsidieregeling voor experimenten en demonstratieprojecten. 
Aanleidingg voor strategisch nichemanagement zijn hoge verwachtingen over de 
maatschappelijkee voordelen en de toekomstvan één of meerdere marktsegmenten 
vann een nieuwe technologie. De overheid moet zich ervan verzekeren dat de ver-
wachtingenn over mogelijkheden en belemmeringen worden geëxpliciteerd en in 
meerr of mindere mate worden gedeeld door belangrijke actoren uit het toekom-
stigee innovatie-difïusienetwerk. Bij keuzes voor niches moet men zich niet alleen 
latenn leiden door verwachtingen ten aanzien van de kosteneffectiviteit en techni-
schee potentiëlen, maar ook door verwachtingen ten aanzien van de kansen en 
bedreigingenn uit bestaande regimes. De actoren uit het potentiële netwerk hoeven 
hett niet geheel eens te zijn over de wijze waarop de niches zichh zullen ontwikkelen. 
Eenn kenmerk van beschermde niches is immers dat de voordelen en nadelen nog 
onzekerr zijn. Dit betekent ook dat de strategie op gezette tijden aangepast zal moe-
tenn worden. Veronderstellingen kunnen door het realiseren van pilotprojecten 
wordenn getoetst en twijfels kunnen worden bevestigd of weggenomen. 

Voorr en/of tijdens de realisatie van pilotprojecten moeten bruikbare toepas-
singenn van de nieuwe technologie worden ontwikkeld. Van elk pilotproject zou de 
ambitiee gedefinieerd moeten worden. Het is zinvol om naast projecten met een 
hogee ambitie ook projecten met een lage ambitie te ondersteunen, om schaaleffec-
tenn eerder te bereiken en om structurele veranderingen te stimuleren die gunstig 
zijnn voor meerdere potentiële marktniches. 

Hett is goed om projectsubsidie onder te brengen in een leerprogramma waarin 
ruimtee is voor nicheverdieping, nichevertakking en nichespecificatie. Het beleid 
moett hoe dan ook langlopend, coherent en flexibel zijn (zie ook hoofdstuk 2). De 
termijnn is afhankelijk van het toekomstperspectief. Financiële ondersteuning door 
dee landelijke overheid hoeft echter niet door te gaan totdat regimeverandering is 
bereikt. . 

Dee afbouw van de bescherming moet gefaseerd en gecoördineerd verlopen. 
Naarmatee meer positief wordt geleerd in een beschermde marktniche en er minder 
onzekerheidd is over de mogelijkheden van de specifieke toepassing of de nieuwe 
technologiee in het algemeen, is minder financiële ondersteuning nodig. Daarbij 
moett worden bedacht dat de bescherming in een revolutionaire niche ook zal 
bestaann uit tijdelijk verlaagde eisen van participanten in pilotprojecten ten aanzien 
vann bijvoorbeeld de prijs, de realisatieduur en de samenstelling van het tijdelijke 
netwerkk (vergelijk Hoogma 2000). Als hiermee geen rekening wordt gehouden, 
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kunnenn te rooskleurige conclusies worden getrokken en kan de bescherming te 
snell  worden afgebouwd. 

Wanneerr de bescherming kan worden opgeheven, is niet op voorhand te zeg-
gen.. In overleg met actoren uit het innovatie-diflfusienetwerk zou bepaald moeten 
wordenn onder welke voorwaarden de stimulering door de overheid kan worden 
afgebouwdd dan wel beëindigd. Indien de ontwikkelingen helemaal niet aan de ver-
wachtingenn in het innovatie-diffusienetwerk voldoen, kan worden besloten om 
hethet beleid voortijdig stop te zetten. Dit leidt dan waarschijnlijk tot nicheuitdoving. 

Dee tweede mogelijkheid om verdieping en verbreding te stimuleren is om aan 
hethet verlenen van een projectsubsidie procesvoorwaarden te stellen die in het ver-
lengdee liggen van de bovengenoemde richtlijnen voor pilotprojecten. Te denken 
valtt aan de volgende voorwaarden: 
-- leerdoelen formuleren op diverse terreinen; 
-- verwachtingen expliciteren over mogelijkheden en problemen en hun onder-

lingee relatie ten aanzien van het pilotproj eet en de toekomstige situatie; 
-- participatie van eindgebruikers in de onderhandelingen bij de totstandkoming 

en/off  een goede terugkoppeling van hun wensen en leerervaringen; 
-- openhartige gezamenlijke evaluaties voor realisatie, vlak na realisatie en enkele 

jarenn na realisatie; 
-- rapportages. 
Dee geformuleerde voorwaarden moeten voldoende ruimte laten voor zelforganisa-
tie,, voor experimenteren bij de uitvoering van een project en voor onvoorziene 
omstandigheden. . 

Off  de overheid zich ook actief moet bemoeien met het realiseren van afzonder-
lijkee pilotprojecten is zeer de vraag. Omdat van één enkel pilotproject geen invloed 
opp regimeverandering kan worden verwacht, is het beter om zich te concentreren 
opp een optimale leeromgeving. 

MaatschappelijkeMaatschappelijke inbedding stimuleren 
Maatschappelijkee inbedding van leerervaringen uit pilotprojecten kan kort gezegd 
wordenn gestimuleerd door een leeromgeving te creëren. Kennis over een nieuwe 
technologiee moet worden veralgemeniseerd, zodat er boven de lokale praktijken in 
pilotprojectenn een kosmopolitisch niveau ontstaat (vergelijk Hoogma 2000). Stra-
tegischh nichemanagement zou zich daarom moeten richten op het analyseren van 
leerervaringenn en op uitwisseling van kennis tussen deelnemers uit gerealiseerde 
pilotprojectenn en externe actoren. 

Analyseren Analyseren 
Leerervaringenn uit pilotprojecten moeten worden geanalyseerd in termen van 
mogelijkhedenn en problemen voor de potentiële niche in relatie tot bestaande regi-
mes,, voordat ze geschikt zijn om door externe actoren te worden opgepakt. Het is 
daarbijj  zinvol om leerervaringen te vergelijken uit pilotprojecten die zich richten 
opp een zelfde potentieel marktsegment. Ook is het nuttig om een vergelijking te 
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makenn met ontwikkelingen rond een ander potentieel marktsegment voor dezelfde 
technologie. . 

Inn deze studie is een methode ontwikkeld om een dergelijke analyse te maken. 
Hett is zeker niet de enige manier. Kernelementen van een goede analyse zijn onder 
meerr dat: 
-- het startpunt binnen de pilotprojecten ligt, omdat dit de kiem is van de verande-

ringen; ; 
-- gecontroleerd wordt of leerervaringen die genoemd zijn door een of meerdere 

actorenn gedeeld worden doorr andere actoren die daarbij belang kunnen hebben, 
bijvoorbeeldd door gezamenlijke evaluaties; 

-- ontwikkelingen op het niveau van een potentiële niche worden samengevat, 
onderr meer door een vergelijking van relevante pilotprojecten; 

-- er een helder onderscheid wordt gemaakt tussen de ontwikkelingen rond de 
diversee beoogde marktsegmenten; 

-- de analyse alle relevante terreinen van articulatie bestrijkt en deze terreinen in 
onderlingg verband worden gebracht; 

-- er oog is voor projecten die niet zijn gesubsidieerd en voor onverwachte ontwik-
kelingenn binnen een gesubsidieerd pilotproject. Daarbij is het wenselijk om 
methodenn te ontwikkelen, waarmee de complexe samenhang tussen de ontwik-
kelingenn op de zes articulatieterreinen zoveel mogelijk binnen een pilotproject 
gezienn kan worden. Wellicht kan dat door onderwerpen die alle deelnemers 
aangaann ter discussie te stellen en tegelijkertijd ruimte te laten om daar uiteen-
lopendee aspecten aan te koppelen.7 

LeerervaringenLeerervaringen uitwisselen 
Leerervaringenn uit pilotprojecten zijn niet alleen relevant voor initiatiefnemers 
(aanvragers)) van nieuwe projecten, maar ook voor andere actoren die betrokken 
zijnn bij nieuwe praktijkprojecten en voor actoren die niet aan praktijkprojecten 
deelnemen,, maar wel de randvoorwaarden bepalen (zoals actoren die de technolo-
giee ontwikkelen). Als zij de leerervaringen uit pilotprojecten oppakken, is er sprake 
vann maatschappelijke inbedding. 

Dee belangrijkste leidraad bij de coördinatie van kennisuitwisseling is dat het 
helee (benodigde) innovatie-difrusienetwerk daarbij betrokken moet zijn, zodat de 
veralgemeniseringg van kennis niet alleen bij de sleutelactoren plaatsvindt. Verder is 
hett belangrijk dat het netwerk zich binnen de diverse onderdelen verbreedt. Een 
monopoliepositiee van bijvoorbeeld een leverancier moet niet getolereerd worden 
(vergelijkk Hoogma 2000). Strategisch nichemanagement zou zich erop kunnen 
toeleggenn om kennisuitwisseling te organiseren waar dat onvoldoende plaatsvindt; 
mett actoren uit onderdelen van het innovatie-diftusienetwerk die niet deelnemen 
aann een pilotproject en met betroffenen. Er moet vooral gelet worden op een terug-
koppelingg van gebruikerservaringen naar de andere functies in het netwerk en uit-
wisselingg van kennis met uitvoerders, zoals installateurs en aannemers. Aan eind-
gebruikerss kan de mogelijkheid worden geboden om klachten en ervaringen te 
meldenn bij een onafhankelijke instantie. 
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Eenn tweede leidraad is dat actoren met ervaring uit pilotprojecten en externe ac-
torenn over en weer kennis uitwisselen, zodat niet alleen wensen worden overgedragen 
aann externe actoren, maar externe actoren ook feedback kunnen geven over hun rand-
voorwaarden,, de mogelijkheden, ongewenste consequenties enzovoorts. Het begrip 
kennisoverdrachtt is te statisch voor het zeer complexe proces dat al dan niet eindigt 
inn het oppakken van leerervaringen door externe actoren. Omdat in dit onderzoek 
niett is nagegaan hoe leerervaringen uit pilotprojecten zijn opgepakt door externe 
actorenn kunnen hiervoor geen concretere aanbevelingen worden geformuleerd. 

Spanningsvelden Spanningsvelden 
Dee nationale overheid is zelf partij in de maatschappelijke dynamiek rond nieuwe 
technologieën,, omdat de wensen voor structurele veranderingen die voortkomen 
uitt pilotprojecten gedeeltelijk op het vlak liggen van nationaal beleid. De overheid 
moett daarom zorgen voor een nauwe relatie met flankerende maatregelen, zoals 
financiëlefinanciële ondersteuning van technologie- en productontwikkeling, generieke sub-
sidieregelingen,, belastingmaatregelen en dergelijke. 

Hoewell  strategisch nichemanagement vooral gekenmerkt wordt door proces-
management,, moeten ook steeds inhoudelijke keuzes worden gemaakt. Dat begint 
bijj  het besluit om bescherming te bieden voor pilotprojecten met een veelbelovende 
technologiee (of een set van technologieën zoals duurzame energietechnologieën). 
Verderr kan flankerend beleid worden ontwikkeld of kunnen belemmerende wet- en 
regelgevingg worden aangepast. Er kan een spanningsveld ontstaan tussen inhoude-
lijkee sturing en netwerksturing, bijvoorbeeld als inhoudelijke keuzes niet worden 
gedragenn door actoren uit het potentiële innovatie-difrusienetwerk, zodat een rol 
alss procesmanager ook niet meer wordt geaccepteerd. Een denkbare uitweg is dat 
interactieff  leren in een volledig netwerk voorafgaat aan inhoudelijke sturing. 

Eenn tweede spanningsveld kan, zoals de ontwikkelingen rond zonnecelsystemen 
inn de woningbouw lieten zien, bestaan rond een potentiële tegenstelling tussen 
leerbeleidd en volumebeleid. Energiebedrijven wilden in het begin alleen experi-
menterenn met zonnecelsystemen, omdat de toekomst weliswaar veelbelovend, 
maarr zeer onzeker was, terwijl de industrie vooral volume wilde realiseren om tot 
dee gewenste prijsverlaging te kunnen komen. Het een hoeft het ander echter niet 
uitt te sluiten. Juist grote projecten (met een hoge ambitie) kunnen tot nieuwe leer-
ervaringenn leiden. En andersom kunnen ook kleine pilotprojecten tot nieuwe in-
zichtenn leiden over mogelijkheden om de prijs te verlagen en kunnen ze een functie 
hebbenn in toenemend gebruik. In elk geval zouden de veronderstellingen over de 
relatiee tussen leerdoelen en volumedoelen geëxpliciteerd moeten worden. Veel 
hangtt af van de snelheid van de maatschappelijke inbedding van leerervaringen. 
Hett is niet motiverend als in opeenvolgende projecten geconstateerd wordt dat een 
productt met een nieuwe technologie op hetzelfde punt niet voldoet. Wellicht is het 
mogelijkk om in overleg met actoren uit het innovatie-diffusienetwerk vast te stellen 
inn welke omstandigheden geconcludeerd moet worden dat verder stimuleren van 
dee verspreiding van de nieuwe technologie of een specifieke niche middels pilot-
projectenn zinloos is. 
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VerderVerder onderzoek 

Err is meer onderzoek nodig om de algemene geldigheid van het stappenmodel te 
toetsenn en om het verder uit te werken. Om te beginnen zou het goed zijn om 
onderzoekk te doen naar de nieuwe succesfactoren die in deze studie ontwikkeld 
zijn.. Het gaat daarbij om: ambitie, vrijwillig e participatie, leermotieven en sturing 
doorr meerdere actoren. In een vergelijkend onderzoek zouden ook pilotprojecten 
betrokkenn moeten worden die tot geen enkel vervolg leidden (niche-uitdoving). 
Verderr is het zinvol om nader systematisch onderzoek te doen naar maatschappe-
lijk ee inbedding: de vormen die aansluiten bij de varianten van articulatie (positief 
leren,, negatief leren en vragen formuleren), de wijze waarop de ontwikkelingen op 
dee zes onderscheiden terreinen beoordeeld kunnen worden en de invloed van de 
leeromgeving. . 

Anderee belangrijke onderwerpen voor verder onderzoek zijn: 
-- de effecten van bewonersparticipatie tijdens de realisatie van een pilotproject; 
-- de succesfactoren van pilotprojecten waarbij de nieuwe technologie niet slechts 

eenn klein onderdeel van een bestaand product is; 
-- het belang van netwerksturing in de initiatieffase van een pilotproject op basis 

vann participerende observatie. De veronderstelling daarbij is dat de houding van 
potentiëlee deelnemers voor de rest van het project grotendeels wordt bepaald 
doorr de wijze waarop een initiatiefnemer of projectleider hen benadert. 

ZonnecelsystemenZonnecelsystemen in de woningbouw 

Dee maatschappelijke inbedding van de leerervaringen uit de eerste serie pilotpro-
jectenn met zonnecelsystemen in de woningbouw die hier is onderzocht, is nog 
onvoldoendee om ervan uit te gaan dat een autonome ontwikkeling (via nicherepli-
catiee en nichevertakking) tot de gewenste doelen zal leiden. Zoals gezegd raken met 
namee de leerervaringen op het gebied van productontwikkeling en dienstverlening 
langzaamm ingebed. Ook de mogelijke richting van de ontwikkelingen is nog lang 
niett uitgekristalliseerd. Sommige vragen waren in de pilotprojecten onvoldoende 
beantwoord.. Ook zijn er vele nieuwe vragen gerezen en nieuwe onzekerheden ont-
staan.. Het gaat vooral om vragen op het terrein van de vraag naar zonnecelsyste-
men,, het functioneren, het gebruik en het beheer van zonnecelsystemen en de rela-
tiee met energiegebruik. De verdere nicheontwikkeling is dan ook gebaat bij een 
doorgaandd leren en maatschappelijke inbedding van leerervaringen. Vele actoren 
zullenn een grote verenigde inspanning moeten plegen om de nicheontwikkeling 
succesvoll  te laten zijn. Extra stimulans van de nationale en lokale overheden of 
maatschappelijkee organisaties is noodzakelijk. 

Err zou opnieuw een leerprogramma specifiek voor zonnecelsystemen in het 
levenn geroepen moeten worden, indien op basis van een goede analyse zoals hier-
onderr wordt voorgesteld, blijkt dat dit inderdaad wenselijk is. Om een grootscha-
ligee verspreiding van zonnecelsystemen een goede kans te geven, is het verder 
cruciaalcruciaal dat een infrastructuur voor distributie, installatie, onderhoud en herstel 
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wordtt opgebouwd en dat innovatieve bouwproducten met zonnecellen worden 

ontwikkeld.. De belangrijkste rol van de landelijke overheid daarbij is om maat-

schappelijkee inbedding te stimuleren, daar waar dat niet vanzelf gebeurt. 

Leren Leren 

Hett is aan te bevelen om aan de hand van de volgende activiteiten een goede leer-
omgevingg te creëren: 

-- kennisuitwisseling over de successen en tekortkomingen in de maatschappelijke 
inbeddingg van leerervaringen uit de onderzochte pilotprojecten (zie ook hoofd-
stukk 9); 

-- uitwisseling van leerervaringen met actoren in de marges van het netwerk, zoals 
degenenn die onderzoek doen naar zonnecellen, eindgebruikers, woningcorpora-
ties,, architecten, banken, dakdekkers, installateurs; 

-- analyse van leerervaringen van de vele pilotprojecten die zijn gerealiseerd in de 
periodee 1998 tot 2000. Daar is weinig over bekend, omdat ze niet zijn geëva-
lueerdd op leereffecten; 

-- evaluatie van ervaringen rond de realisatie van zonnecelsystemen in de ge-
bouwdee omgeving in het kader van de Energie Prestatie Regeling; 

-- analyse van de maatschappelijke inbedding in de afgelopen twee jaar. Het ge-
bruiktee materiaal (ander onderzoek in het kader van het meerjarenprogramma) 
behandeldee niet alle relevante terreinen even uitgebreid. Bovendien kunnen 
bepaaldee conclusies uit dit onderzoek achterhaald zijn, omdat ze in het algemeen 
dee periode tot 2000 bestrijken; 

-- een gezamenlijk toekomstbeeld voor de periode na 2020 formuleren: de kansen, 
bedreigingenn en onzekerheden. Met andere woorden: scenario's ontwikkelen 
voorr kansrijke nieuwe regimes in plaats van de bekende volume/prijs-scenario's; 

-- afspraken maken over welke kwantitatieve gegevens over maatschappelijke 
inbeddingg (prijzen, marktontwikkeling, rendement, uitval et cetera) worden 
verzameldd en gepresenteerd; 

-- aandacht besteden aan nieuwe vragen nadat in overleg met alle relevante actoren 
prioriteringg is aangebracht (zie ook hoofdstuk 9); 

-- lange termijnperspectief bieden om zekerheid te geven aan actoren die investe-
renn in nicheontwikkeling; 

-- onderzoek doen naar de potentie van en de structurele hindernissen in de hui-
digee centrale energievoorziening voor de opwekking van decentrale duurzame 
elektriciteit; ; 

-- een onafhankelijke instantie klachten en ervaringen van bewoners en eventueel 
anderee actoren laten verzamelen. 

MaatschappelijkeMaatschappelijke inbedding 

Dee knelpunten voor een grootschalige verspreiding van zonnecelsystemen in de 

woningbouww die uit de articulatieprocessen naar voren kwamen, zijn niet nieuw. 

Alless is ooit wel eens genoemd als probleem in een studie of een meerjarenpro-

gramma.. In 1992 zijn in een studie de volgende knelpunten genoemd: een ontbre-
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kendd recht op zonne-instraling, beheer- en eigendomsverhoudingen, visuele hin-
der,, dakoriëntatie en de tariefstructuur bij teruglevering (Alsema & Van Brummelen 
1992).. Ook werd in deze studie al geconstateerd dat de stimulering van particuliere 
initiatievenn goed is om de marktrijpheid te bevorderen. En nog eerder werden in 
eenn studie waarin zonnecelsystemen in de woningbouw als de meest kansrijke 
marktt op de langere termijn werden gezien, twijfels geuit over de maatschappe-
lijk ee haalbaarheid daarvan vanwege de hoge kosten voor distributie en marketing 
enn de lange terugverdientijd van zonnecelsystemen (Alsema & Turkenburg 1987). 

Err zijn in deze studie dus niet per se nieuwe aspecten geïdentificeerd. Wel is hel-
derr geworden hoe de actoren uit het innovatie-diffusienetwerk tegen deze aspecten 
aankijken.. Ook is duidelijk geworden welke terreinen te weinig aandacht krijgen, 
waardoorr de verspreiding minder voorspoedig verloopt dan mogelijk zou zijn. Er 
moett aandacht worden besteed aan onder meer het volgende: 
-- een infrastructuur opbouwen voor onderhoud en herstel; 
-- een infrastructuur ontwikkelen voor distributie en informatievoorziening; 
-- methoden ontwikkelen om het functioneren van systemen te controleren; 
-- innovatieve bouwproducten met zonnecellen ontwikkelen en testen in praktijk-

projecten; ; 
-- richdijnen ontwikkelen om de esthetische waarde van diverse systemen te kun-

nenn beoordelen; 
-- installatietechnieken ontwikkelen; 
-- installateurs bijscholen; 
-- voorbeeldontwerpen maken voor woningen die niet zongericht zijn; 
-- decentrale energieopwekking stimuleren in de woningbouw en utiliteitsbouw in 

hett algemeen; 
-- in overleg met eindgebruikers richtlijnen ontwikkelen voor terugleververgoe-

dingen; ; 
-- voorwaarden creëren voor aanpassing van het elektriciteitsgebruik van huishou-

denss (energiebesparing en aanpassing van het patroon); 
-- in overleg treden met gemeenten over de wijze waarop zij de verdere nicheont-

wikkelingenn kunnen stimuleren en onder welke voorwaarden zij dat willen 
doen. . 





Bijlage n n 

Bijlag ee I: Potentieelschattinge n 

Err zijn drie belangrijke studies gedaan naar het potentieel voor zonnecellen in de 
gebouwdee omgeving in Nederland: een studie van NW&S (Alsema & van Brum-
melenn 1992), van CE (Bergsma et al. 1997) en van Ekomation (Koot & Middelkoop 
2000).. Ze zijn vrijwel niet te vergelijken door de grote verschillen in de soort gege-
venss die zijn gebruikt, aannames over de technische stand van zaken, en de gehan-
teerdee tijdslimieten. De conclusies lopen zeer uiteen afhankelijk van het referentie-
kader.. Het eindbeeld varieert naar gelang de zonne-elektriciteit wordt afgezet tegen 
dee elektriciteitsvraag in huishoudens, de totale elektriciteitsvraag of CC^-emissie-
reductie.. De meest optimistische conclusie is dat het netto potentieel 90% van de 
elektriciteitsvraagg in Nederland kan dekken (Bergsma et al. 1997), de meest pessimis-
tischee iss dat het marktpotentieel maximaal 2% van de COj-emissie kan reduceren. 

Overr het algemeen waren de schattingen voor het (netto) technische potentieel 
voorr zonnecellen in de gebouwde omgeving in Nederland vrij optimistisch. Een 
eerstee schatting uit 1987 kwam uit op 19.000 GWh/jaar (Novem 1990). De bereke-
ningg van het netto technische potentieel van NW&S kwam hoger uit (25.466 
GWh/jaar)) (Alsema & Van Brummelen 1992). De berekening uit deze studie is als 
uitgangspuntt genomen voor een studie van KPMG (1999) en wordt ook voor recent 
voorlichtingsmateriaall  nog gebruikt (Novem 2002). 

Eenn nog veel optimistischer berekening volgde: met zonnecellen zou in 2010 
minstenss 85.000 GWh/jaar opgewekt kunnen worden, voldoende om 90% van de 
elektriciteitsvraagg te dekken (Bergsma et al 1997). Deze schatting is onder meer 
doorr marktpartijen verenigd in het PV-platform (zie hoofdstuk 9) als uitgangspunt 
overgenomenn (PV-platform 1996) en gebruikt in een artikel voor ESB (Lenstra 
2000).. De laatste belangrijke potentieelstudie was veel minder optimistisch. Vol-
genss het netto technische potentieel uit deze studie kan in 2007 met zonnecellen in 
dee gebouwde omgeving maximaal 3852 GWh/jaar worden opgewekt. 

Inn onderstaande tabel is getracht om de gegevens zo te presenteren dat ze enigs-
zinss vergeleken kunnen worden (zie tabel I.i). Een korte beschrijving van de mee-
gewogenn factoren en de wijze waarop derden de potentieelberekening gebruiken 
volgtt na de tabel. Tot slot staan in tabel 1.2 enkele potentieelschattingen voor 
PV-centraless op het land of langs de infrastructuur in Nederland. 



290 0 KiemKiem van maatschappelijke verandering 

Tabell  1.1. Potentiëlen voor PV in de gebouwde omgeving 

bron bron toepassing toepassing brutobruto technisch 

potentieel potentieel 

nettonetto technisch 

potentieel potentieel 

marktpotentieelmarktpotentieel dekking 

NW&SS daken gebouwen 375 km2 

CEE daken en gevels 793 km2 (1993) 
gebouwen n 

Ekomationn daken en gevels 46.686 MWp; 
gebouwenn en klein 933 km2 (3) 
deell bedrijfs-
gronden n 

KPMG G 

PV-platform m 

ESB B 

woningenn en 
gebouwen n 

4177 km2 

1155 km 476 MWp/jaar netto potentieel 
223.8000 MWp dekt 33% van de 
25.4666 GWh/jaar (1) elektriciteitsvraag 

(75.0000 GWh/jaar) 

8600 km2 in 2010; in 2010: 224 netto potentieel 
85.0000 GWh/jaar km2; 30.327 dekt 90% van de 
min.;; 105.000 MWp; 26.832 elektriciteitsvraag 
GWh/jaarr max. GWh/jaar bij 

/ / k W hh < 0,60 

48155 MWp in 2007 69-120 MWp in 
38522 GWh/jaar (2) 2007; 55-96 

GWh/jaarr (2) 

26.5000 MWp; 
21.1366 GWh/jaar 

110.0000 Mwp 
minimaal l 

8000 km' 

ruimm 2/3 van klein-
verbruikk elektriciteit, 
27%% van totale 
verbruikk '96 

1.0000 a 2.000 ruim 100% van 
MWp/jaarr elektriciteitsgebruik 

2600 PJ el. 

opp langere 
termijn:: 8-80 
km2;; 800 -
8.0000 GWh/ 
jaar(1) ) 

marktpotentieell is 
1-10%% van elektrici-
teitsvraagg (83.000) 
0,2-2%% van CGy 
emissie e 

(1)) berekend aan de hand van gegeven cijfers 

(2)) gebruik gemaakt van vuistregel 0,8 kWh/Wp bij netgekoppeld systeem 
(3)) berekend aan de hand van aanname Ekomation 50 Wp/m2 

NW&S: : 
—— Het netto potentieel is bepaald rekening houdend met oppervlakteverliesfacto-

ren,, zoals obstakels, arrayafstanden, verkeerde oriëntatie en daksymmetrie; 
-- De omrekening van oppervlakte naar vermogen is een factor 2 te hoog (indien 

wordtt vergeleken met vuistregels); 
—— De omrekening van vermogen naar opbrengst is te positief; 
-- KPMG hoogt oppervlakte wat op, volgt NW&S voor berekening van vermogen en 

gebruiktt waarschijnlijk de vuistregel (o.8) voor opbrengst netgekoppelde syste-
menn (1999). 
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CE: : 
-- Het bruto technisch potentieel is bepaald op basis van een gebouwenbestand dat 

mett behulp van luchtfoto's is gemaakt; 
-- De kosten zijn meegenomen; 
-- Het potentieel bestaat uit een kosten/opbrengstencurve; 
-- Het pessimistische en optimistische scenario komen op een ander totaalpoten-

tieell  uit vanwege technologieontwikkeling (meer opbrengst per m1); 
-- Het netto potentieel bestaat uit het bruto potentieel zonder ramen, deuren, dak-

kapellenn en te zwakke daken et cetera; 
-- Ongunstige oppervlaktes (noordgevels en dergelijke) zijn niet uitgesloten, maar 

duurder; ; 
-- Schaduwverliezen, hellingshoek et cetera zijn meegenomenn in opbrengstbereke-

ning; ; 
-- De opbrengstberekening is iets gunstiger dan via vuistregels vanwege technolo-

gischee verbeteringen; 
-- Het lijk t erop dat er geen rekening is gehouden met opbrengstverliezen door 

ongunstigee oriëntatie; 
-- De oppervlakteberekening is gebruikt door Lenstra (2000); 
-- Het PV-introductieplan gebruikt optimistischer cijfers uit een eerdere versie van 

19955 (PV-platform 1996). 

Ekomation: : 
-- De omschrijvingen bruto en netto technisch potentieel zijn niet helder, de aan-

namess soms impliciet; 
-- Om het bruto potentieel te kunnen bepalen is één van de aannames 3 kWp per 

woning.. Een deel van het oppervlakte is niet meegerekend, bijvoorbeeld ruimte 
voorr dakkapellen en zuidwest tot zuidoost georiënteerde gebouwen; 

-- Het uitgangspunt van 50 Wp/m1 is laag vergeleken met de verhouding tussen 
vermogenn en oppervlakte van zonnepanelen (100 Wp/m1); 

-- Voor de berekening van het netto potentieel zijn er aannames over systeemmo-
gelijkhedenn in 2007, zoals een gemiddelde systeemgrootte op alle daken van niet 
meerr dan 800 Wp; 

-- Extra ten opzichte van de andere studies zijn inschattingen van penetratiegraden 
inn 2007 om marktpotentiëlen te kunnen bepalen. 

Tabell  1.2. Potentiëlen voor andere marktsegmenten 

NW&S S 

CE E 

Ekomation n 

opop de grond 

45.5000 MWp netto 

1.525.0000 MWp bruto 

spoorspoor en wegen 

1900 MWp netto 

18.3000 MWp netto 

geluidsschermen geluidsschermen 

388 MWp netto (381 bruto) 
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Bijlag ee II: Zonnecelsysteme n in de woningbou w 

Tabell  11.1. Projecten met rtetgekoppelde zonnecelsystemen in de woningbouw 

jaarjaar realisatie plaats aantalaantal woningen bouwsegment systeemsysteem (1) totaal totaal 
vermogpnvermogpn (kWp) 

1991 1 

1991 1 

1993 3 

1993 3 

1994 4 

1994 4 

1994 4 

Haren n 

Heerhugowaard d 

Wouu brugge 

Lekkerkerk k 

Zandvoort t 

leiden n 

Nederlan dd ODE 

1 1 

10 0 

1 1 

1 1 

1 1 

5 5 

16 6 

bestaandee bouw 

nieuwbouw w 

nieuwbouw w 

nieuwbouw w 

nieuwbouw w 

movati e e 

bestaandee bouw 

groot,, toegevoegd 

groot,, geïntegreerd 
(mett onderdak) 

groot,, geïntegreerd 

groot,, geïntegreerd 

groot,, geïntegreerd 

groot ,, geïntegreer d 

groot ,, toegevoeg d en 

1,1 1 

25 5 

3,8 8 

2,8 8 

3,3 3 

11,5 5 

25,6 6 

1996 6 

1996 6 

199 7 7 

199 7 7 

1997 7 

Amersfoort t 
Thomassonn Dura 

Dordrecht t 

Amersfoort t 
Energiebalans s 

Veenendaal l 

Nederlandd PV 
privéé ENW/EDON 

19 9 

22 2 

6 6 

79 9 

nieuwbouw w 

nieuwbouw w 

nieuwbouw w 

groot,, geïntegreerd 

groot,, geïntegreerd 
(gevel) ) 

groot,, geïntegreerd 

nieuwbouw w 

bestaandee bouw klein, toegevoegd 

groot,, geïntegreerd 
(gevel) ) 

55 5 

22, 8 8 

21, 8 8 

22, 8 8 

7, 5 5 

1998 8 

1998 8 

199 8 8 

199 8 8 

199 8 8 

199 8 8 

1998 8 

Pijnacker r 

Etten-Leur r 

Gouda a 

Heerlen n 

Nieuwegein n 

Nuenen n 

Sittard d 

18 8 

38 8 

5 5 

54 4 

77 7 

1 1 

15 5 

nieuwbouw w 

nieuwbouw w 

nieuwbouw w 

nieuwbouw w 

nieuwbouw w 

bestaandee bouw 

nieuwbouw w 

groot,, geïntegreerd 

groot,, geïntegreerd 

kleinn en groot, 
toegevoegd d 

klein,, geïntegreerd 
(gevel) ) 

klein,, toegevoegd 

groot,, geïntegreerd 

groot,, geïntegreerd 

43,2 2 

103 3 

6,3 3 

21,6 6 

31,8 8 

3,5 5 

38,5 5 
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Tabell  11.1. Projecten met netgekoppelde zonnecelsystemen in de woningbouw (vervolg) 

jaarjaar realisatie plaats aantalaantal woningen bouwsegment systeemsysteem (1) totaal totaal 
vermogenvermogen (kWp) 

1998 8 

1998 8 

1998--

1998--

1999 9 

1999 9 

1999 9 

1999 9 

1999 9 

1999 9 

1999 9 

1999 9 

1999 9 

1999 9 

1999 9 

1999--

1999--

2000 0 

1999 9 

2000 0 

2000 0 

Amersfoortt SSBA 

Zwaag g 

Amersfoortt 1 MW 

Nederlandd PV 
Zonneklaarr 100 

Harderwijk k 
Thomassonn Dura 

Harderwijk k 
Pandawoningen n 

Boven-Leeuwen n 

Zwolle e 

Nederlandd PV 
privéé NUON 

Bodegravenn en 
Vaassen n 

Stavoren n 

Veldhoven n 

Waalwijk k 

Lochem m 
(Natuurstroom) ) 

Nederlandd Solaris 
leasee (2) 

Nederlandd Solaris 
-- Nuon 

Nederlandd PV 
Particulierr (3) 

24 4 

1 1 

ruimm 500 

107 7 

51 1 

31 1 

42 2 

30 0 

280 0 

13 3 

12 2 

1 1 

28 8 

18 8 

circaa 1500 

2000 0 

33 3 

nieuwbouw w 

nieuwbouw w 

nieuwbouw w 

bestaandee bouw en 
utiliteitsbouw w 

nieuwbouw w 

nieuwbouw w 

nieuwbouw w 

nieuwbouw w 

bestaandee bouw 

bestaandee en 
nieuwbouw w 

nieuwbouw w 
(vakantiewoningen) ) 

nieuwbouw? ? 

nieuwbouw w 

nieuwbouw w 

bestaandee bouw 

bestaandee bouw 

bestaandee bouw 

klein,, geïntegreerd 
(gevel) ) 

groot,, geïntegreerd 

vnl.. groot, geïntegreerd 

vnl.. klein, toegevoegd 

klein,, geïntegreerd 

klein,, geïntegreerd 

groot,, geïntegreerd 
(mett onderdak) 

groot,, toegevoegd 

klein,, toegevoegd 

klein,, resp. groot, 
geïntegreerd d 

groot,, geïntegreerd 

groot,, geïntegreerd? 

klein,, toegevoegd 

groot,, geïntegreerd 

klein,, toegevoegd 

klein,, toegevoegd 

kleinn en groot, 
toegevoegd d 

9,12 2 

5,13 3 

1350 0 

13,5(2efase e 
1355 kWp) 

36 6 

14 4 

79,8 8 

30,1 1 

78 8 

12,4 4 

35 5 

4 4 

16 6 

21,6 6 

300 0 

190 0 

30 0 

(1)) In o f op het dak, tenzij anders aangegeven. Een groot systeem is > - 1,0 kWp. 
(2)) Resultaten volgens Glasbergen & Groenenberg 2000. Doelstelling was 2000 kWp. 
(3)) In de tabel staan de doelen genoemd. In hoeverre deze zijn gerealiseerd is niet bekend. 
Bronnen:: website Novem (www.pvinfo.nl), website BEAR Architecten, diverse folders en krantenartikelen. 
Dee donker gearceerde projecten zijn onderzocht in het eerste deel van het onderzoek. 
Dee licht gearceerde projecten zijn betrokken bij het tweede deel van het onderzoek. 

http://www.pvinfo.nl
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Bijlag ee III: Leerervaringe n van deelnemer s 
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Bijlag ee IV: Het PV-Platfor m 

Tabe ll  I V . 1 . Samenste l l ing van het PV-Plat form 

begnbegn 94 94 94 97-comenant 97-comenant 9898 - bijtekening 99 — bijtekening 

energiebedrijf f EBAA -* ENW -+ Nuon 

EDON(1) -»Essent t 

Nuonn (2) 

REMU U 

PENN -+ ENW •* Nuon 

Energiee Delfland -
ENECO O 

ENECO O 

onderzoek// advies ECN 

industriee R&S -» Shell Solar Energy 

EWRR -» Nuon 

Ecofys s 

NKF F 

RBB B 

Buroo Wilders 
(Kyocera) ) 

Technecoo {Siemens 
•++ Shell Solar) 

SolarNedd (BP) 

Freee Energy Europe 

bouw w Sunergy y 

Bouwfondss Woningbouw 

Thomassonn Dura 

Mabonn  HBC Vastgoed 
-** BAM Groep 

overheidd nationaal Novem 

Ministeriee van EZ 

overheidd locaal 

belangenbehartiging g 

NBM-Amstelland d 
-++ BAM-NBM •+ 
BAMM Groep 

Assinkk Vastgoed 

Amersfoort t 

Stuurgroepp HAL 

Rotterdam m 

EnergieNed d 

Driee personen namen deel aan de vergaderingen niet als vertegenwoordiger van hun organisatie, maar meer als 
ondersteuningg (de heer Zijdeveld, de heer De Boer en de heer Koot). 
(1)) Ontstaan uit een fusie met onder meer Ijsselmij 
(2)) Ontstaan uit een fusie met onder meer PGEM 
-*-* nieuwe namen, veelal na een fusie 





Noten n 

Notenn bij hoofdstu k 1 

ii  Berekend door Robert-Jan Saft, IVAM op basis van Alsema et al. 2002. 
22 PV-bedrijven en onderzoekscentra ontwikkelen methoden voor hergebruik van zonne-

cellen.. Ze zullen pas ingevoerd worden bij een groot aanbod van afgedankte zonne-
panelen. . 

Notenn bi j hoofdstu k 2 

11 Globaal kunnen vier fasen worden onderscheiden, die overigens ook gelijktijdig plaats 
kunnenn vinden. De eerste is de inventiefase, waarin fundamenteel onderzoek wordt ge-
daan,, nieuwe ideeën ontstaan en technologieën verder ontwikkeld worden. De tweede 
fasee betreft onderzoek en ontwikkeling van toepasbare producten. Hieronder vallen 
conceptontwikkeling,, en het maken en testen van prototypen. In de derde fase vindt de 
marktintroductiee plaats. De markt wordt benaderd met gesubsidieerde projecten 
(proefmarketing),, met hele specifieke toepassingen voor een klein marktsegment waar 
hett nieuwe product al kan concurreren met bestaande producten (nichemarketing) 
en/off  door grote klanten te benaderen om een groot volume tegelijk te kunnen leveren 
enn zo de kosten voor distributie te beperken (selectieve marketing). In de laatste fase die 
generiekee marketing heet, wordt een zo groot mogelijk marktaandeel gerealiseerd zon-
derr onderscheid te maken in de omvang van individuele orders. (Mede gebaseerd op 
Klootwijkk 1998.) 

22 De maatschappelijke omgeving bestaat analytisch uit twee niveaus: het regime en het 
socio-technologischee landschap. Het landschap betreft materiële en immateriële ele-
mentenn op macroniveau: materiële infrastructuur (snelwegen, stedenbouw et cetera), 
politiekee cultuur en coalities, maatschappelijke waarden, wereldbeelden, macro-econo-
miee en demografie. 'Dit macro 'landschap' vormt als het ware gradiënten die bepaalde 
padenn kanaliseren. Sommige ontwikkelingen op macroniveau stabiliseren bepaalde 
regimes,, andere ontwikkelingen zorgen voor druk.' (Rotmans et al. 2000:32) 

33 Eén van de door Hoogma en anderen gebruikte indicatoren betreft wel een institutio-
nelee verandering, namelijk het ontstaan van complementaire technologieën (Hoogma 
ett  al. 2002). 

44 Een deel van het beleid van Novem is wel geheel te kenmerken door het hiervoor be-
schrevenn strategisch nichemanagement. Enkele (bijna) marktrijpe autonome toepas-
singenn van zonnecellen zijn geïdentificeerd en werden ondersteund, mede vanuit de 
gedachtee dat de ontwikkeling van deze niches de ontwikkeling van netgekoppelde PV-
toepassingenn zal stimuleren. 

55 In tegenstelling tot onderzoekers van de nichebenadering meent Callon dat adoptie 
well  een element zou moeten zijn van co-evolutionaire benaderingen van innovatie en 



304 4 KiemKiem van maatschappelijke verandering 

diffusiee van nieuwe technologieën (Callon 1995). Hij heeft een actornetwerk model ont-
wikkeldd waarin de fase van adoptie volgt op de fasen van technologische ideevorming, 
ontwerpp en ontwikkeling. Volgens zijn model hebben gebruikers net als producenten 
invloedd op de eerste fasen. Adoptie in de latere fasen betreft in dit model het gebruik 
vann een gegeven product. Volgens Callon vindt geen adoptie plaats tijdens de ontwik-
kelingg van een nieuwe technologie. 

66 De eerste drie stadia verlopen volgens Rogers niet noodzakelijkerwijs in chronologische 
volgorde. . 

77 Onder een beleidsnetwerk worden ook wel alle actoren verstaan die betrokken zijn bij 
eenn specifiek beleidsveld (zie bijvoorbeeld Grin & Van de Graaf 1994). Met een derge-
lijk ee brede definitie zou het beleidsnetwerk zich echter niet van het ontwikkelings- en 
adoptienetwerkk onderscheiden. 

88 Twee recente proefschriften naar de rol van pilotprojecten voor milieu-innovaties in de 
woningbouww richten zich vooral op de interactie tussen de pilotprojecten en de omge-
ving,, zoals de informatieoverdracht naar actoren die niet bij de demonstratieprojecten 
betrokkenn zijn (Van Hal 2000, Silvester 1996). Voor beide studies geldt dat het uitwis-
selenn van kennis en ideeën en gemeenschappelijk ervaringsleren binnen de projecten 
weinigg belicht zijn. 

99 Senge gebruikt hiervoor de beeldspraak van een hologram. Alle actoren bekijken het-
zelfdee beeld, maar elk vanuit een eigen positie (Senge 1990). Over de grenzen van het 
totaalbeeldd ('het systeem') bestaat overeenstemming. Toevoeging van nieuwe perspec-
tievenn verandert het totaalbeeld niet, maar maakt het intensiever. Problemen ontstaan 
wanneerr deelnemers slechts zicht hebben op een deel van het totaalbeeld. 

100 Zeker bij modulaire technologieën is het belangrijk om aantallen gebruikers te onder-
scheidenn van de omvang van de systemen. Zo wordt de markt voor PV veelal uitgedrukt 
inn het vermogen (Wp) hetgeen geen inzicht geeft in aantallen gebruikers. 

111 Interessant in dit verband is de constatering van De Bruijn en Ten Heuvelhof dat het 
onderscheidd tussen structuur en proces op strategisch niveau veel van zijn zeggings-
krachtt verliest (De Bruijn & Ten Heuvelhof 1995). 

122 Op basis van de sociale positie van een actor wordt verwacht dat deze sociologisch ge-
zienn vergelijkbaar gedrag vertoont als actoren met dezelfde sociale positie (Scott 2000). 

133 Het nadeel van een dergelijke benadering is dat het gericht lijk t te zijn op continue ver-
andering.. Terwijl innovatie en diffusie beter gekarakteriseerd kunnen worden als een 
process van verandering en stabilisatie. 

144 Overigens spreekt Callon zelf van een techno-economisch netwerk, omdat hij net als de 
nichebenaderingg wil benadrukken dat de verspreiding van een nieuwe technologie niet 
alleenn technische, maar ook sociale veranderingen vergt. 

155 Dit is niet verwonderlijk aangezien de invloed die gebruikers op een technologie heb-
benn volgens Rogers beperkt is tot aanpassing van het soort gebruik (bij wat hij noemt 
flexibelee technologieën). Dat een dergelijke re-invention tot aanpassing van het aanbod 
zouu kunnen leiden, laat hij buiten beschouwing. 

1616 Zeker in vergelijking met de nichebenadering blijkt dat interactie in de adoptie-diffu-
siebenaderingg eenzijdig wordt belicht. 

177 In deze lijst zijn de criteria die Innes noemt enigszins gehergroepeerd om op een kleiner 
aantall  uit te kunnen komen. 

188 Innes geeft aan dat zij zich baseert op de principes van een dialoog zoals uitgewerkt 
doorr de socioloog Habermas (Habermas 1981 in Innes 1999). 

199 Net als Callon gaat Rogers ervan uit dat de uitwisseling van informatie tot wederzijds 
begripp moet leiden en dus wederzijds moet zijn. Een change agent bijvoorbeeld zou 
kenniss over een nieuwe technologie over moeten dragen, rekening houdend met de 
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wensenn van gebruikers en deze tegelijkertijd beïnvloedend. Een change agent moet 
echterr ook aanbieders feedback geven over de wensen en problemen van gebruikers 
(Rogerss 1983). Deze terugkoppeling werkt Rogers echter niet uit. 

200 Een eerste uitgebreid internationaal onderzoek heeft geleid tot een lange lijst van 'prak-
tischee lessen' over onder meer het ontwerp, de implementatie en de uitbreiding van een 
experimentt (Hoogma et al. 2002, Weber et al. 1999). 

Notenn bij  hoofdstuk 3 

11 AC komt van AC-modules en staat voor alternating current (wisselstroom). Met 
AC-moduless worden zonnepanelen bedoeld die elk een kleine omvormer hebben die de 
opgewektee gelijkstroom omzet in wisselstroom. 

22 Deze terminologie is ondeend aan Van der Knaap et al. 1986. De omschrijving van deze e 
actorenn wordt echter niet gevolgd. Volgens Van der Knaap et al. zijn primaire actoren 
degenenn wier medewerking noodzakelijk is voor het besluitvormingsproces. Het na-
deell  van deze definitie is dat actoren die niet van groot belang waren voor de realisatie 
vann de zonnecelprojecten, maar er wel de consequenties van ondervinden, zoals de be-
woners,, buiten beschouwing blijven. 

33 Kernactoren in een netwerk kunnen worden opgespoord middels vier verschillende 
methoden.. Relationele technieken richten zich op directe banden tussen actoren 
(Knokee 1994, Mizruchi & Galaskiewicz 1994). Positionele technieken richten zich op 
actorenn die vergelijkbare min of meer formele sociale posities bekleden en daardoor 
vergelijkbaree relaties hebben met anderen (Knoke 1994, Mizruchi & Galaskiewicz 
1994,, Scott 2000). Besluitvormingstechnieken richten zich op de actoren die belang-
rijkee besluiten nemen of in grote mate beïnvloeden (Knoke 1994, Scott 2000). Reputa-
tietechniekenn ten slotte richten zich op de actoren waarvan anderen menen dat zij over 
bepalendee macht beschikken (Knoke 1994, Scott 2000). Hier wordt een combinatie 
vann positionele, relationele en besluitvormingstechnieken gehanteerd. 

44 Methoden voor het bepalen van de 'kritische momenten' (momenten die essentieel zijn 
voorr uiteindelijke keuzes) zijn veel minder uitgewerkt dan voor de identificatie van ac-
torenn (Knoke 1994). 

55 Het begrip translatie is bedoeld om veranderingen als opeenvolgende momenten te 
kunnenn volgen en beschrijven in plaats van veranderingen in termen van causaliteiten 
tee beschrijven (De Laat 1997). Technologische ontwikkeling is een iteratief proces met 
dee volgende translatiemomenten (Callon 1986). Eerst wordt een probleem gedefinieerd 
enn wordt nagegaan welke actoren nodig zijn voor de in de toekomst geprojecteerde 
oplossingsrichting.. Deze fase heet problematisatie in de terminologie van Callon. Ver-
volgenss worden pogingen gedaan om de benodigde actoren te betrekken bij het te vor-
menn netwerk. Dit wordt inlijving genoemd (Van Leenders 1996). Daarna worden de 
relatiess gematerialiseerd in de vorm van teksten, voorschriften, machines, producten 
enzovoorts.. Als ten slotte de relaties in het gevormde netwerk zijn gestabiliseerd wor-
denn ze gemobiliseerd voor de aanpak van nieuwe problemen en de uitbreiding van het 
netwerk. . 

66 Door de uidoop van het project in Apeldoorn vonden de interviews met de deelnemers 
plaatss voordat de zonnecelsystemen functioneerden. 

77 Het was niet mogelijk om zelf bewonersonderzoek te doen in Amersfoort en het 
AC-project. . 

88 De kopers van de zonnewoningen in Apeldoorn hebben in 1997 een vragenlijst ont-
vangen,, de bewoners in 2000. Onder de kopers in Amsterdam is in 1995 onderzoek ge-
daan,, onder de bewoners in 1999. 
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99 In het oorspronkelijke onderzoek waren nog meer groepen betrokken. In Amsterdam is 
ookk onderzoek gedaan onder de inschrijvers en de bewoners van een appartementen-
gebouww met zonnecellen. In Apeldoorn is ook onderzoek gedaan onder de bewoners 
vann de eerste fase van het nieuwbouwproject. Hier worden deze groepen buiten be-
schouwingg gelaten. 

100 Zie onder meer Van Mierlo & Sprengers 1995 en Van Mierlo 1999. 
111 Er bestond vermoedelijk geen geordend projectdossier waarmee een indruk kon wor-

denn gekregen van de onderhandelingen rond de AC-modules. Of dit werkelijk zo was, is 
niett meer na te gaan. 

122 De belangrijkste bijeenkomsten waren: projectgroep Nieuw-Sloten 19-11-93; project-
groepp Nieuw-Sloten, 29-11-93; bijeenkomst bij gemeente 11-1-94; ondertekening 
intentieverklaringg 4-2-94; vergadering bij architect 10-05-94; informatieochtend bewo-
nerss 23-06-94; bouwvergadering Amsterdam 24-01-95; bijeenkomst bewonersvereni-
gingg 12-2-96; opening, 6-6-96; workshop Zonnecellen in stedelijke nieuwbouwwijken 
23-06-98. . 

133 Uit eerder onderzoek naar de effecten van dag- en nachttarieven op de gebruikspatro-
nenn in opdracht van EDON zijn huishoudens geselecteerd met dezelfde gezinssamen-
stellingg en hetzelfde apparatuurbezit als de vier huishoudens in de zonnewoningen (zie 
Visserr et al. 2001). 

Notenn bij '  hoofdstuk 4 

11 Dit lokale energiebedrijf is na verschillende fusies opgegaan in het veel grotere energie-
bedrijff  Nuon. 

22 In het vervolg wordt met de gemeente de projectgroep Nieuw-Sloten van de gemeente 
bedoeld.. Daar waar de mening van de gemeente wordt weergegeven, betreft het de me-
ningg van de secretaris en/of de projectleider van de projectgroep. 

33 Tot 1997 R&S genaamd. 
44 Deze leverancier is niet geïnterviewd, omdat de rol van BP Solar in de onderhande-

lingenn gering was. 
55 Deze installateur was volgens Shell Solar Energy enthousiast over zonnecellen en is be-

trokkenn bij andere projecten. 
66 De interviews hebben plaatsgevonden, voordat de omvang van de lekkage duidelijk 

was. . 
77 Wat betreft de tevredenheid over zonnecellen bleek dat de bewoners van het apparte-

mentengebouww significant meer tevreden waren dan de bewonerss van de eengezinswo-
ningenn (respectievelijk 79% en 59%). 

88 Het gaat hier om gemiddelden voor de hele groep respondenten. Op individueel niveau 
kunnenn er wel degelijk grote veranderingen zijn geweest. Dit is niet onderzocht. Ge-
middeldd genomen blijken deze veranderingen elkaar in evenwicht te hebben gehou-
den. . 

99 Door fusies met eerst Energie Noord West en vervolgens met Nuon is het beleid ten 
aanzienn van zonnecellen veranderd. 

100 Dit zijn PV-systemen met een paneel van ongeveer 100 Wp en een kleine omvormer die 
vaakk aan het paneel vastzit. Een voordeel is dat deze panelen via een stopcontact aan-
geslotenn kunnen worden op het elektriciteitsnet. Ook is de plaatsing meestal simpeler 
dann bij een dakgeïntegreerd PV-systeem. 
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Notenn bij hoofdstu k 5 

ii  Indertijd PGEM genaamd. 
22 Tot 1997 R&S genaamd. 
33 In 1998 was de terugleververgoeding 16,3 cent per kWh en het dagtarief 24,9 cent per 

kWh. . 
44 Toen nog respectievelijk PEN en PGEM. 
55 Deze kosten zijn gebaseerd op een berekening van Shell Solar Energy van de onder-

houdskosten.. Shell Solar Energy ging uit van een scenario van 10-20% reparatie en 
2-5%% vervanging van de omvormers over een periode van 10 jaar en komt dan op een 
bedragg van 70.000 gulden voor tien jaar. 

66 Er kan ook een voorselectie zijn opgetreden, omdat alle inschrijvers van tevoren wisten 
datt zonnecelsystemen zouden worden toegepast. 

Notenn bi j hoofdstu k 6 

11 Zonnegascombi's verwarmen water voor tapwater en voor ruimteverwarming. 
22 Deze actoren zijn respectievelijk Grosmann en Henriksen, Luigjes, GasRent, Bureau 

DakAdvies,, TNO, Bouwcentrum Advies, WoonlEnergie (inmiddels WE Adviseurs ge-
naamd)) en de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

33 Ook de gemeente was uiteraard een belanghebbende partij, maar wordt in dit onder-
zoekk niet als zodanig behandeld, omdat de 50 zonnewoningen in het geheel van de 
milieuwijkk niet van grote betekenis zijn. 

44 De drie beheeropties waren: één zonnecelcentrale op koopwoningen in Amsterdam in 
eigendomm van het energiebedrijf; individuele particuliere zonnecelsystemen op koop-
woningenn in Apeldoorn; en zonnecelsystemen van het energiebedrijf met één omvor-
merr per zeven woningen op huurwoningen in Amersfoort. 

55 Er waren ook problemen met de warmtepompen die in 6 woningen waren toegepast. 
Vanwegee slecht functioneren werden ze vervangen door HR-ketels. 

66 De SCW heeft zo een aantal lessen van het project in Heerhugowaard overgenomen, na-
melijkk dat de omvormers warmte en geluid produceren en daardoor beter niet in de 
woningenn geplaatst kunnen worden. 

77 Het gaat hier over alle onderzochte bewonersgroepen, dus ook bewoners die geen 
zonne-energiesysteemm hebben. 

88 Silvester heeft het milieubesef bepaald op basis van de mening van respondenten over 
hett belang van milieu, het belang van energiebesparing en de milieueffecten van het 
huidigee energiegebruik. 

99 Dit is een project met koopwoningen met zonnecellen op initiatief van dee projectont-
wikkelaarr Thomasson Dura. 

Notenn bij hoofdstu k 7 

11 In 1999 is Mabon opgegaan in HBG Vastgoed en in 2002 in BAM Groep. 
22 Onderdeel van Volleer Wessels Vastgoed. 
33 Luigjes is opgegaan in ATAG. 
44 De norm is gebaseerd op de zogenaamde DCBA-lijst. Hierbij is D normaal, C gecorri-

geerdd normaalverbruik, B beter dan C en A het best haalbare. Omdat maatregelen on-
derr A en B extra kosten met zich meebrengen, was voor de totale woning een norm op 
CC niveau gekozen door de gemeente. 
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55 Twee partijen in Nederland hadden onlangs een 'stekkerklaar' paneel ontwikkeld, dat 
will  zeggen een zonnepaneel met een eigen omvormer, dat eenvoudig in het stopcontact 
zouu kunnen worden gestoken. Tot die tijd bestonden dergelijke AC-modules niet. 

Notenn bij hoofdstu k 8 

ii  De actoren hebben uiteraard meer ervaren dan dat ze in een interview als leerervaring 
naarr voren brengen. Opvallend is dat sommige belangrijke discussiepunten en som-
migee problemen niet expliciet als leerervaring werden genoemd. Diverse actoren con-
stateerdenn bijvoorbeeld dat de overdracht van voorbereiding naar uitvoering niet goed 
verlopenn was. Geen van hen noemt dit als leerervaring. In het volgende hoofdstuk zul-
lenn deze discussiepunten en problemen in een nadere analyse van de leerervaringen 
wordenn meegenomen. 

22 Omdat de bewoners in Amsterdam wel zeggen dat ze zelf evenveel gebruiken is het aan-
nemelijkk dat de respondenten in Apeldoorn de vraag verkeerd geïnterpreteerd hebben 
enn bedoelen dat zij minder stroom van het energiebedrijf afnemen, omdat ze zonne-
stroomm hebben. 

33 Eén van de architecten van het AC-project was weliswaar betrokken bij een project in de 
utiliteitsbouw,, maar dit was niet op advies van de architect. Het stond al in het pro-
grammaa van eisen van de woningcorporatie. 

44 In Heerhugowaard (1991) is het eerste project met meer dan één zonnewoning gereali-
seerd.. De bedoeling was dat de zonnecelsystemen een waterkerende functie zouden 
hebben.. Voor de zekerheid is er echter een waterdichte onderlaag aangebracht (Van 
Mierloo et al. 1994). 

55 In Amsterdam waren er te weinig respondenten om de relatie tussen tussen de mening 
overr de informatievoorziening en de houding ten aanzien van zonnecellen te onderzoeken. 

66 Omdat beide groepen gemiddelde woningzoekenden waren voor een vrijwel vergelijk-
baree prijscategorie van woningen is het niet waarschijnlijk dat het verschil in houding 
inn de achtergrond van de woningzoekenden gevonden kan worden. 

77 In Amsterdam is niet aan de bewoners gevraagd of zij hun gebruikspatroon aanpassen. 
Hett zou hun irritatie op kunnen wekken, omdat zij de panelen niet bezitten en zij 
hoogstwaarschijnlijkk niet weten dat de opgewekte elektriciteit wel als eerste door de 
dichtstbijzijndee huishoudens wordt gebruikt. 

88 De bijbehorende enquêtevraag voor bewoners luidde: 'Als u de keuze zou hebben tus-
senn uw huidige woning met zonnecellen en een vergelijkbare woning zonder zonnecel-
len,, waar zou u dan voor kiezen?'. 

Notenn bij hoofdstu k 9 

11 De patronen in het dagelijks elektriciteitsgebruik zijn te beïnvloeden door de momen-
tenn waarop bijvoorbeeld de wasmachine wordt aangezet aan te passen aan de momen-
tenn dat zonnestroom wordt opgewekt. 

22 Verhoef en anderen hebben onderzoek gedaan naar de effecten van 23 van deze projec-
tenn op onder meer de industrie, technologie, bekendheid met zonnecelsystemen en sa-
menwerkingsverbandenn (Verhoef et al. 2001). 

33 Dit waren veelal projectontwikkelaars, maar ook gemeenten en energiebedrijven. 
44 De kosten van de projecten uit het leerprogramma werden voor ongeveer de helft ge-

dragenn door de uitvoerders (veelal energiebedrijven), voor eenderde door Novem (in 
opdrachtt van het ministerie van Economische Zaken) en voor de rest door derden 
(veelall  eigenaren gebouwen en particulieren) (Roos & Blom 2001). 
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55 Wel waren er enkele PV-Privé projecten opgestart waarbij AC-modules op woningen 
vann medewerkers van energiebedrijven werden geplaatst. Bij het PV-Privé project van 
ENWW en EDON konden werknemers van deze bedrijven AC-modules aanschaffen en zelf 
installerenn op het dak van hun woning. Op deze manier konden AC-modules getest 
wordenn in de beschermde omgeving van medewerkers van energiebedrijven, zonder 
datt het concept schade op zou lopen in het geval van problemen. Bij ENW waren er 
geenn problemen met de omvormers of de panelen (interview E. van Neure). 

66 Particulieren konden alleen in het kader van een gecoördineerd project subsidie krijgen. 
77 Hoeveel mensen zich hebben ingeschreven is niet bekend. Volgens Glasbergen en 

Groenenbergg had Greenpeace slechts 5.000 namen van belangstellenden verworven, 
terwijll  er 15.000 waren verwacht (Glasbergen & Groenenberg 2000). 

88 Het CE noemt een afzet die drie keer zo hoog is: 1,8 MWp (Roos & Blom 2001). Deze 
schattingg komt overeen met de afzet die in een evaluatiestudie van Marktplan Advies-
groepp wordt genoemd (Marktplan Adviesgroep 2000). Uit de tekst van het rapport 
blijk tt echter dat de afzet voor het grootste project (Sunpower) alleen gebaseerd is op een 
waarschijnlijkk geachte eindstand. Glasbergen & Groenenberg (2000) melden dat de 
werkelijkee afzet in januari 2000 slechts 3.000 zonnepanelen bedroeg in plaats van de 
geplandee 20.000. 

99 Of er werkelijk sprake is van een vraag bij particulieren voor gesubsidieerde zonnecel-
systemenn zal moeten blijken uit de resultaten van de Energie Premie Regeling. Volgens 
dezee regeling kunnen particulieren sinds 2001 subsidie krijgen op een zonnecelsysteem. 

100 Roos & Blom 2001. 
111 Dit aspect is niet meegenomen in de evaluatie van het NOZ-PV1997-2000 door Roos en 

Blomm (2001). 
122 Systeemhuizen stellen zonnecelsystemen samen, installeren ze en leveren ze gebruiks-

klaarr op. 
133 Het doel was om buiten de bouw complete dakplaten te prefabriceren waarop alles aan-

gebrachtt wordt (zoals de bekabeling en de profielen) behalve de zonnepanelen (interview 
W.. Böttger). De zonnepanelen worden pas op de bouw aangebracht om beschadiging 
doorr transport te voorkomen. Met dit prefab dak worden kosten voor de ondersteu-
nendee structuur bespaard, worden zonnecelsystemen volledig in het bouwproces geïn-
tegreerdd en wordt de kwaliteit verbeterd, was de verwachting (Böttger et al. 1998). 

144 Overigens waren de financiële leerervaringen niet alleen negatief. Enkele deelnemers 
hebbenn juist mogelijkheden voor financiering of het afdekken van risico's leren kennen. 

155 Ventilatie is bouwfysisch gezien niet wenselijk vanwege condensvorming, maar is wel 
belangrijkk voor de levensduur van de componenten van het PV-systeem en in mindere 
matee voor het rendement. 

1616 Dit dakpannensysteem is toegepast op een aantal daken in de wijk Nieuwland in 
Amersfoortt in het kader van het 1 MW-project en in enkele kleinere projecten. 

177 Dit geldt ook voor kleine geïntegreerde systemen. In het SunPower-project worden de 
vierr panelen in een draagconstructie van ALCOA-profielen in plaats van de pannen ge-
plaatstt op het dakbeschot. Het ontwikkelen van een product voor Sunpower duurde 
langerr dan verwacht. Tijdens het ontwikkelen was te weinig kennis van dakdetails in-
gebracht.. Hoewel er veel pantypen op de markt zijn, was het systeem in eerste instantie 
slechtss geschikt voor drie pantypen. 

188 De werking van de LED-lampjes wordt door bewoners verschillend geïnterpreteerd. 
Bovendienn kunnen ze er niet mee zien of elk afzonderlijk paneel goed werkt (Booijink 
ett al. 2001). De andere opties zijn vrij prijzig en de meeste bewoners hebben wel inte-
ressee voor een opbrengstmeter, maar ze willen daar niet apart voor betalen. Het compu-
terprogrammaa biedt niet alle mogelijkheden die de eigenaren wensen. 
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199 In de richtlijn van TNO Bouw die de basis vormde voor de norm, waren nog wel rwee 
eisenn ten aanzien van het uiterlijk van de PV-elementen opgenomen: '4.2.1 Beschadi-
gingen.. Bij een visuele beoordeling (zonder speciale hulpmiddelen) op een afstand van 
tenminstee 1,5 m moet het oppervlak vrij zijn van putten, verontreinigingen, krassen, 
holtenn en gebroken hoeken of andere fouten en beschadigingen. 4.2.2 Kleur. Bij een 
visuelee beoordeling (zonder speciale hulpmiddelen) op een afstand van tenminste 1,5 m 
magg de kleur en oppervlaktestructuur in vergelijking tot het referentiemateriaal geen 
wezenlijkee verschillen vertonen' (Van Kampen et al. 1999). 

200 Het onderzoek moet als verkennend worden beschouwd, omdat de onderzochte aspec-
tenn (kleur, vormgeving, afmeting, integratietechniek et cetera) niet systematisch zijn 
gevarieerdd en voorgelegd aan de respondenten. Het onderzoek is gebaseerd op 10 foto's 
vann zonnewoningen. 

211 Deze criteria zijn: 'natural integration; architecturally pleasing; good composition of 
colourss and materials; match with size and grid of building; match with image of buil-
ding;; well engineered; innovative design.' (Reijenga 2001) 

222 Zonnepanelen die geen stroom leveren zijn op een zonnige dag ongeveer twee graden 
Celsiuss warmer dan functionerende zonnepanelen. Met een infrarood camera is dit 
verschill  waar te nemen. 

233 De energiebedrijven hadden sinds 1991 een gezamenlijk plan om de uitstoot van C02 in 
20000 te beperken. Het Milieu Actie Plan (MAP) richtte zich naast energiebesparing en 
efficiënteree productietechnieken op duurzame energie. Het MAP werd gefinancierd uit 
eenn heffing van de tarieven voor eindgebruikers. Zonnecelsystemen werden niet als een 
belangrijkee optie beschouwd, omdat ze erg duur waren in vergelijking met andere op-
ties. . 

244 De Stad van de Zon is een zeer groot nieuwbouwproject (Vinex) op het terrein van de 
gemeentenn Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk. Het doel is om op deze locatie 5 
MWpp te realiseren. 

255 De opbrengst van een zonnecelsysteem wordt afgetrokken van het elektriciteitsge-
bruikk voor verlichting, verwarming en ventilatoren. Het effect van een PV-systeem is 
niett alleen afhankelijk van het PV-systeem, maar ook van de omvang van de woning en 
hett berekende verbruik (Hoiting 1998). De EPC was bij de introductie in 1995 vastge-
steldd op 1,4 en in 2000 gereduceerd tot 1,0. Het effect van 4 AC-modules ligt volgens 
berekeningenn tussen de 0,03 en 0,1. Grotere systemen kunnen de EPC met ongeveer 
0,22 reduceren. 

266 Van de projecten die in de eerste ronde waren gehonoreerd, ging eenderde over PV. 
277 De Laagspanningsrichtlijn uit 1997 en de EMC-richtlijn uit 1996 voor elektrische en 

elektronischee producten (Heskes 2002). 
288 Dit is alleen mogelijk bij een conventionele meter, omdat digitale meters niet terug 

kunnenn lopen. 
299 De laatst genoemde datum in de zomer van 2002 is januari 2003. 
300 Actoren die de technologie ontwikkelen zijn afhankelijk van actoren die de benodigde 

grondstoffenn kunnen leveren. 
311 Zowel dakdekkers als banken zijn door latere projecten wel in het innovatie-diffusie-

netwerkk terecht gekomen. 
322 In het voorjaar van 1999 vond een strategische heroriëntatie plaats met als doel om de 

monitoringg meer aan te laten sluiten bij wensen van actoren uit het innovatiediffusie-
netwerkk en ook aandacht te besteden aan sociale aspecten (Klopstra et al. 1999). Eën 
vann de resultaten was een opsplitsing in een werkgroep marktmonitoring en een werk-
groepp technische monitoring. 
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333 Pas na 1999 werden enkele publikaties uitgegeven die het projectniveau overstegen: over 
dakintegratietechnieken,, over de 'impact' van de pilotprojecten, over kleine PV-syste-
men,, knelpunten in de bouw, de monitoring et cetera. Dergelijke studies werden onder 
meerr gedaan ten behoeve van de evaluatie van het NOZ-PV programma dat in het jaar 
20000 afliep. 

344 Vereniging van Energiedistributiebedrijven in Nederland. 
355 Er werden nieuwe toelatingscriteria geformuleerd per soort actor. Verder moesten be-

langstellendenn een officieel verzoek tot toetreding indienen waarin ze aangaven welke 
concretee bijdrage zij zouden leveren aan de doelstellingen. Een ballotagecommissie en 
vervolgenss een deel van het PV-platform, de 'PV-stuurgroep', gaf al dan niet toestem-
mingg voor toetreding. 

366 Het onderwerp nieuwe integratietechnieken was onder meer gericht op bouwtechni-
schee en architectonische aspecten; beheer- en marketingconcepten op eigendomsver-
houdingen,, contracten en garanties; en inpassing in het bouwproces op verkaveling en 
meerderee architecten in één project. 

377 In een overzicht van alle monitoringsactiviteiten wordt geconstateerd dat de rapportage 
enn vergelijkbaarheid van de technische onderzoeken verbeterd moet worden (Betcke et 
al.. 2002). In dit overzicht wordt ook geconstateerd dat vele technische onderwerpen 
nogg verdere monitoring behoeven. 

388 In 1998 raakte voor het eerst een bank bij een project betrokken in het kader van Solaris 
(Lease). . 

399 Het 'leertempo' (de mondiale afzet van zonnepanelen afgezet tegen de moduleprijs) is 
historischh gezien 20,2% (Harmon 2000). 

400 Voor 2020 wordt een opbrengst van 160 kWh/m1 verwacht. Dit is ongeveer het dub-
belee van de opbrengst van praktijktoepassingen van enkele jaren geleden (interview 
W.Sinke). . 

411 Aan geïmporteerde elektriciteit wordt geen COj-emissie toegeschreven. 
422 Ontwikkelingen kunnen volgens Hoogma ook versterkt worden door veranderingen 

inn het landschap (zie hoofdstuk 2). 
433 Tenzij het rendement van zonnecellen drastisch omhoog zou gaan. Dit is echter niet te 

verwachtenn (interview W.Sinke). 

Notenn bij hoofdstu k 10 

11 Op basis van de in deze studie besproken pilotprojecten is alleen aangetoond dat er ge-
leerdd is, doordat de houding ten aanzien van zonnecelsystemen is veranderd. Ander on-
derzoekk onder de kopers en bewoners van een PV-project in Barendrecht dat op een-
zelfdee manier is uitgevoerd heeft aangetoond dat ze ook daadwerkelijk positief kunnen 
Ierenn (Klopstra & van Mierlo 1999). 

22 Vanwege methodologische beperkingen, zoals het aantal respondenten, het aantal pro-
jectenn en het aantal beschikbare gebruikspatronen, kan niet met zekerheid worden ge-
zegdd dat aanpassing van het elektriciteitsgebruik een goede indicator van een positief 
effectt is. 

33 Hoewel hieronder zowel vertakking naar een ander marktsegment als uitbreiding van 
hett bestaande marktsegment worden verstaan, legt de nichebenadering de nadruk op 
vertakkingg naar een ander marktsegment. 

44 In deze studie wordt het begrip leerervaring dus met twee verschillende omschrijvingen 
gebruikt.. Uit wetenschappelijk oogpunt is dit niet wenselijk, maar uit taalkundig oog-
puntt wel. 
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55 Bij het onderzoek naar de leerervaringen van de deelnemers is dit verband door de bot-
tom-upp benadering niet direct naar voren gekomen. 

66 Multi-inzetbaar zijn vele technologieën, maar werkelijk modulair zoals zonnecellen 
niet.. Zonnecellen vormen een hele kleine basiseenheid. De variaties in het aanbod van 
netgekoppeldee zonnecelsystemen zijn wel beperkt door de vermogensklassen van zon-
nepanelenn en omvormers. 

77 Waarschijnlijk is niet elk soort leerervaring van belang voor alle deelnemers, betroffe-
nenn en andere actoren uit het potentiële innovatie-diffusienetwerk. Het is dan ook niet 
nodigg om iedereen over alle onderwerpen te consulteren. Een voorbeeld zijn elektro-
technischee aspecten die voor architecten en projectontwikkelaars niet interessant leken 
tee zijn. Door deze aspecten te koppelen aan het onderwerp betrouwbaarheid kunnen zij 
wellichtt wel in een discussie met deze actoren worden betrokken. 
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Summar y y 

BackgroundBackground information 

Thee central question in this thesis is: in what way can pilot projects contribute to the 
diffusionn of new sustainable technologies, in particular solar cell systems in housing 
units.. The reason for this is, in the first place, that trials, demonstration projects, practi-
call  experiments and market introduction projects are often launched by firms and sub-
sidisedd by the state. The objective of such projects, referred to here as pilot projects, is 
inn general to prepare the market introduction of new technologies. However, these 
projectss are often realised and financed without much information being available on 
howw they operate: about how they could prepare the market launch and how this func-
tionn could be optimised. 

Thee second reason is that since the end of the 1980s the expectations in the Nether-
landss in respect of solar cell systems (PV systems) connected to the electricity grid have 
beenn high. These systems could have great advantages for the environment and after 
20100 could be the most important source of sustainable energy. The government sees 
housingg as the most promising market segmentt for these systems. It is recognised that 
certainn major bottlenecks have to be solved before a large-scale diffusion is possible. 
Accordingg to the niche approach, the basic starting point of this thesis, this means that 
thee existing social-technological regime needs to change: the rules and infrastructure 
accordingg to which the existing technologies are, as it were, considered self-evident, 
andd which hinder the introduction of new technologies. Subsidised pilot projects form 
aa protected market niche that can stimulate a change in the regime by learning and by 
thee social embedding of the learning experiences. According to this approach, a pro-
tectedd market niche is a necessary component of state-supported innovation policy if 
markett niches do not arise spontaneously. It is, however, a limited instrument since the 
ultimatee impact on existing regimes depends mainly on external factors. 

Thee development of solar cell systems in housing units was stimulated financially by 
pilott projects. The government programme was characterised by a number of key ele-
mentss known in the niche approach as 'strategic niche management', such as attention 
too both the technical and the social aspects, a phased build-up, and flanking measures. 
Itt is for this reason that solar cell systems in housing units form an appropriate case for 
studyingg the contribution of pilot projects to the diffusion of new technologies. 
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FormulationFormulation of the question 

Onee of the suppositions was that the importance of a pilot project is demonstrated in 
thee first place in its direct impact on the actors involved in the project. It was also pre-
supposedd that this impact is largely influenced by internal processes. This would mean 
thatt guidelines could be formulated for raising the quality of the internal processes. 
Thee broader effect of pilot projects is dependent on external actors who promote struc-
turall  changes based on the learning experiences obtained in pilot projects. This was the 
supposition.. This 'social embedding' was supposed to be influenced by the learning 
environmentt of pilot projects, i.e. by the innovation diffusion network and the ex-
changee of learning experience between actors from pilot projects and external actors. 
Basedd on the supposition, the central question was subdivided into the four research 
questionss set out below: 
i.. What is the direct impact on the actors involved in pilot projects with solar cells in 

housingg projects? 
2.. What is the influence of the internal processes on the direct impact of pilot proj-

ects? ? 
3.. Are the learning experiences of pilot projects with solar cells in housing socially 

embedded? ? 
4.. What is the influence of the learning environment on the social embedding? 

Approach Approach 

InIn order to elaborate the variables for empirical research, use has been made, in particu-
lar,, of the niche approach of Schot et al. (see, in particular, Hoogma et al. 2002, 
Hoogmaa 2000 and Weber et al. 1999). For formulating the success factors, use has 
beenn made of the concepts of Callon concerning a full innovation diffusion network 
(1992),, insights of Susskind et al. concerning fundamental negotiations (1999), the 
adoptionn theory of Rogers (1995) and the public administration ideas on managing 
complexx networks (in particular De Bruijn & Ten Heuvelhof 1995). 

Thee first two research questions could be answered with the first part of the empiri-
call  study. In this section, a comparison was made of four pilot projects concerning so-
larr cell systems in new housing developments. Three of these referred to subsidised, 
largee roof-integrated systems in Amsterdam, Apeldoorn and Amersfoort and one was 
aa non-subsidised project with small solar cell systems also in Amersfoort (the AC pro-
ject).. They form the first series of larger pilot projects in the Netherlands that took 
placee between 1995 and 1998. The projects differ not only in the type of system and 
subsidyy but also in ownership relationships. In Amsterdam, the solar cell system that is 
spreadd over 71 houses is owned by the electricity provider. In Amersfoort, the solar cell 
systemss are on 50 rental dwellings owned by the electricity provider. In Apeldoorn, 
thee solar cell systems are the property of 94 owner-occupier residents and operated by 
thee electricity provider. In the AC project, finally, the small solar cell systems called AC 
moduless are owned and operated by the residents themselves. 
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Thee direct impact of the pilot projects and internal processes studied are analysed in 
detaill  by means of interviews, questionnaires and an analysis of the project files. The 
pilott projects studied could be easily compared with each other since they were con-
ductedd in a single country and took place in virtually the same period. The environ-
mentall  factors were, therefore, largely constant. This part of the study could, therefore, 
havee the nature of a comparativee test. 

Thee two latter research questions have been looked at in the second section of the 
study.. Here, the starting point were the learning experiences in pilot projects with 
solarr cells in housing units. Since the projects in the first section were limited to new 
estatess of houses, also two earlier projects in existing residential areas were included 
inn the second part of the study. These were a project in Leiden in which 5 dwellings 
weree fitted with solar panels during renovation and a project of the Organisation of 
Sustainablee Energy in which 16 private households spread across the Netherlands pur-
chasedd solar panels (the ODE project). This part of the study concerns a general analy-
siss of the relationship between the pilot projects and developments in the surround-
ings,, and is of an exploratory nature. The material was composed largely of other 
studies,, carried out in 2000, in the context of a long-term programme for PV (photo-
voltaicc solar energy). The most important own material was composed of an earlier 
studyy of the two projects in existing housing and the minutes of the PV support group 
('PV-platform'),, an institutionalised innovation diffusion network of actors who 
wantedd to promote the large-scale introduction of PV in the Netherlands. 

Results Results 

Thee results of the empirical study and theoretic suppositions are elaborated in a 
step-by-stepp model. An indication is given of what steps are needed and under 
whatt conditions pilot projects could perhaps contribute to a change of the regime 
(seee figure I). 

Thee first step is die realisation of one or more pilot projects focused on what are 
consideredd promising market segments. During die realisation and during the use 
period,, a temporary network of participants and people associated was formed. Partici-
pantss were die actors who took part direcdy in the negotiations that brought about the 
set-up.. 'People associated' experienced the consequences but did not participate in the 
negotiations.. The participants in the pilot projects with solar cell systems in housing 
unitss were energy providers, project developers, architects, PV suppliers, building con-
tractors,, local authorities and Novem. The people associated were the (future) resi-
dentss in the role of end-users of solar cell systems. 

Ann initial positive effect of the realisation of a pilot project is that the actors who 
hadd never before had anything to do with the new technology turned out to be willing 
too participate. An important impact on the participants was the 'broadening' and 
'deepening'.. Broadening means that the participants learn a lot, about being involved 
andd exploring new markets in follow-up projects (niche ramification). Deepening is 
focusedd precisely on the same market potential market niche as the pilot project. It 
concernss interactive learning by participants, carrying out follow-up projects (niche 
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Figur ee I. Relationship between pilot projects and change o f regime (step-by-step model) 
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replication)) and conducting internal adjustments that make it easier to realise fol-
low-upp projects. The people associated could, among other things, accept or adopt 
neww technologies, have a positive attitude to acceptance, experience positive learning 
andd adapt their consumption behaviour. 

Positivee effects are largely influenced by internal processes (see table i for an over-
view).. Success factors for broadening are an ambitious project objective, and the stim-
ulationn of the wish of the participants to learn. The most important success factors for 
deepeningg in ambitious projects are voluntary participation, an open and creative 
negotiationn process, network management or management by a number of actors. 
Thee fundamental conditions for a positive impact on participants are the formation of 
aa temporary network that is heterogeneous, and consensus among participants con-
cerningg the objective of the project. Positive learning by people associated and changes 
inn behaviour depend on sound information and an attractive application of the new 
technology.. In the pilot projects studied, it has been seen that the above process condi-
tionstions were indeed significant for a positive impact on the participants. Furthermore, 
theree were indications concerning the process conditions for a positive impact on the 
endd users. 

Thee second step in a pilot project focused on a change of regime is articulation of 
thee possibilities and barriers in the existing social-technological regimes for the market 
segmentt that is considered promising. Based on deepening in one or more pilot proj-
ects,, the potential of the protected market niche can be clearly expressed in six areas: 
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thee development of the use, technological development, product development, serv-
ice,, legislation and regulations, and lobbying. For articulation, it might be necessary 
too analyse pilot projects more closely. This means that learning experiences from a 
numberr of pilot projects must be put in a nutshell, that the learning experiences of the 
variouss actors must become mutually linked, that they must be expressed in terms of 
possibilitiess and hindrances in existing regimes, and that the link between the six artic-
ulationn fields is clarified. At the same time, the learning experiences must be subdi-
videdd as follows: learning experiences that can easily be followed by external actors 
(positivee learning); becoming aware of the choices in a pilot project that are not worth 
followingg up until structural changes have been introduced (negative learning); and 
formulatingg new questions and expressing new uncertainties (formulating questions). 
Inn this second step, the first repeat of the cycle already occurs if by means of broadening 
inn the first step pilot projects are carried out that focus on other potential market seg-
ments.. An analysis of the articulation of the potential of solar cell systems in housing 
hass shown that there has been some learning in each field, but that the spread of learn-
ingg was uneven. A lot has been learnt about the development of the use, product devel-
opmentt and service, slighdy less about legislation and regulations, not much about 
lobbying,, and very littl e about technological development. It has also been shown that 
pilott projects with solar cell systems in new housing developments do not form a single 
niche.. Large systems integrated in the roof of new houses require, namely, more struc-
turall  changes than small systems in existing houses. 

Thee third step towards changing the regime is the social embedding of the learning 
experiencess that have been articulated so that external actors follow the examples in the 
niche,, carry out the desired structural changes, and/or look for answers to new ques-
tions.. Social embedding can be furthered by forming a complete innovation diffusion 
networkk and exchanging learning experience concerning all the articulation fields. The 
learningg experience with solar cell systems in housing was quite well assimilated in the 
periodd up to 2000 as far as the development of use, the changes in legislation and regu-
lations,, and lobbying was concerned. Since the technological development was poorly 
articulated,, no assessment can be given of the social embedding. The product develop-
mentt and service did not progress much. This seems to have been largely a question of 
time.. Attention was paid to the topics in these fields but it was insufficient, and/or only 
afterr some rime. This is to a certain degree understandable given die choices made by 
thee dominant actors in the innovation diffusion network A result of this delay is that 
thee probability of regime change for the benefit of solar cell systems in housing has 
probablyy been less high than if the learning experiences in all fields had been socially 
assimilatedd at an equal tempo. 

Ultimately,, according to the niche approach, pilot projects can contribute to a 
changee of regimes often after 50 years, the fourth and last step. Since, in the interim, 
repeatss take place of the first three steps, it is not possible to predict in any way the 
endd result. 
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Tabl ee I. Direct impact and process conditions 

STEPSTEP possible effects (probable) process conditions 

11 co-operation of new actors heterogeneous network formation and agreement on objectives 

off project 

11 deepening among participants in the case o f low ambition: heterogeneous network formation, 
agreementt on objectives o f project, voluntary participation 
inn the case o f high ambition: heterogeneous network formation, 
agreementt on objectives o f project, voluntary participation and, 
finally,finally, open and creative negotiations and network 
managementt or management by a number of actors 

11 broadening among participants heterogeneous network formation, agreement on project 
objectives,, high ambition and learning motives 

11 acceptance by end-users none 

11 adoption by end-users, positive sound information andattractive technique 
attitudee on acceptance, positive 
learningg and/or behaviour change 

22 articulation of potential o f niche analysis 

33 social embedding social structure o f innovation-difFusion network and exchange o f 
learningg experiences (learning environment) 

44 change of regime continuous cycle of niche ramification, niche replication, 
articulation,, and social embedding 

Thee certainties concerning the steps and elaboration of the variables decline in chrono-
logicall  sequence. The first two steps are elaborated with quite a lot of certainty based on 
thee first section of the study into solar cell systems in housing. The third step, social 
embedding,, is formulated on the basis of die exploratory research section. Only after 
300 years or so, will it be possible to draw a conclusion on the relationship between the 
pilott projects studied and any change in the regime. 

Pilott projects are, in simple terms, tlie seed of social change. Their specific strength 
iss composed of the negotiations during the realisation period between newcomers and 
actorss from various regimes and the involvement of the end-users after realisation. 
Pilott projects can gain even more in strength if the end-users participate in the negoti-
ationss during the realisation. Pilot projects are, therefore, an appropriate instrument 
forr innovation. But, as is emphasised repeatedly in the niche approach, this is not, in 
itself,, sufficient, if changes to a regime are required. This is because product develop-
mentt and technological development and decision-making on national legislation 
andd regulations take place largely outside pilot projects. The influence of pilot projects 
iss greater to the extent that these developments connect more closely to the learning 
experiences. . 

Alsoo as far as their specific effects are concerned, pilot project have their limitations. 
Ann initial limitation is that while it is true that the temporary networks are heteroge-
neous,, this can probably never be fully the case. This means that it will be difficult to 
gett to know the link between the six articulation fields within a pilot project. Further-
more,, pilot projects cannot be used for predicting developments and there is, therefore, 
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noo learning about topics that are dependent on the application of new technology on a 
largee scale. A second limitation is that interactive learning in the use phase will take 
placee less easily. During the realisation, a temporary network is formed of participants 
whoo are negotiating. After the realisation, the temporary network probably disinte-
grates,, unless there are major problems. It will not be easily registered whether end-
userss learn anything or whether their learning experiences are positive or negative. 

TheoreticalTheoretical conclusions 

Withh the results of the study, the niche approach has been supplemented with a num-
berr of important items. The way in which the impact on participants has been catego-
risedd and the significance of ambition have resulted in surprising insights. Niche rami-
ficationfication and repeated use of the same specific application (niche replication) appear to 
bee two different types of effects that accompany different types of learning and are the 
consequencee of different process conditions. According to the niche approach, niche 
ramificationn is the key feature of a successful introduction of a new technology. By 
meanss of ramification, a new technology can be introduced successfully. Niche ramifi-
cationn does indeed take place in the case of new projects with a high ambition and may, 
therefore,, be a preparation for a change of regime. But the research into solar cell sys-
temss in housing has shown that the type of learning that precedes niche ramification is 
not—ass had been expected—interactive learning but a large amount of learning. Inter-
activee learning is - in fact - closely linked to repeated use and appears (however lim-
ited)) also to be able to take place in a niche that is not particularly ambitious. Protected 
markett niches can, because of the protection, focus on a market segment that is consid-
eredd promising in the longer term, due in part to the considerable (technical) potential. 
Repeatedd use of the same specific application is, therefore, more likely to be the in-
tendedd effect than niche ramification. Based on this study into solar cell systems in 
housing,, the opinion would seem to be justified that niche ramification fits to an incre-
mental,, step-by-step, innovation strategy. A radical strategy focused on regime change 
wouldd need to be focused also on repeated use in the same potential subsidiary market. 
Thee 'normal' effect of protected market niches will indeed be niche ramification. The 
challengee is precisely that projects with a high ambition also result in niche replication. 

Otherr additions to the niche approach are that niche development can take place in 
moree than one existing regime, that newcomers and existing regimes must adjust to 
eachh other and that this adjustment can begin in a pilot project. Furthermore, it is im-
portantt to distinguish 'formulating questions' from positive learning and negative 
learning.. The three forms of learning can take place at the same time. Whether it is in-
deedd meaningful to divide social embedding analogous to articulation into six fields 
andd into three forms of assimilating learning experience will need to be proven by 
meanss of further research. The same applies to the influence of the learning environ-
mentt on social embedding. 

Ass far as adoption in the sense of increased use is concerned, the conclusion is that it 
doess indeed have an important direct impact. Repeated use has considerable influence 
onn the general increase in use of solar cell systems. The adoption theory is, therefore, a 
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soundd addition to the niche approach that is focused only on learning and social em-
bedding.. It has to be noted here, though, that what is understood as as 'co-operation' 
andd 'repeated use' by the participants differs considerably from what Rogers defines as 
'adoption'.. In die case of adoption, an innovation is opted for because it is considered 
thee best possible behaviour. From the point of view of the motives of the participants 
inn the pilot projects with solar cell systems in housing, repeated use can be better de-
finedfined as 'contributing to the application of a new technology because it is regarded as a 
possiblee behaviour option'. In the case of residents in new housing developments with 
solarr cell systems, there also was no question of'adoption' in the sense of the theory of 
Rogers,, despite the fact that this theory was developed with an eye to the spread of new 
technologyy among private persons. Virtually all other residents accepted the solar pan-
elss passively because they were an unimportant component of the new house. The the-
oryy of rogers is, therefore, not really appropriate for explaining the acceptance of a 
productt of which new technology forms a minor part. For existing houses, where resi-
dentss make a conscious choice for solar panels, the adoption theory would seem appro-
priate,, however. 

Thee usefulness of the approach on the basis of which theoretically founded process 
conditionss are formulated and tested has been proven, therefore. The direct impact 
wass largely explainable by success factors that were formulated in advance and during 
thee analysis. In general, it can be stated that a pilot project is subjected to fewer process 
requirementss than had been expected. It has been shown also that relatively simple pi-
lott projects can result in deepening and in this way the further diffusion of new tech-
nology.. Since the analysis model was developed on the basis of theories on complex 
processes,, it is not very suitable for analysing simple projects. In order to be able to 
comparee simple projects with complex ones, it is useful to supplement the analysis 
modell  with indicators for an efficient decision-making and efficiënt project leadership 
thatt concentrates on content. For the more complex projects (those with greater ambi-
tion)) an open and creative negotiating process and network management are a great 
advantage.. These are not vital process conditions, however. Management by a number 
off  participants can replace to a larger or lesser degree these success factors. The mediod 
off  fundamental negotiating probably sets conditions that are too strict for pilot proj-
ectss with actors who collaborate voluntarily. This can be understood easily from the 
originss of this method. It is developed, namely, to, among other things, overcome 
deadlocks.. Although pilot projects are undoubtedly surrounded by complexity and 
uncertaintyy (for it is always a question of new technology, new actors, and collabora-
tionn in a heterogeneous network), they are a sound manner for reducing complexity 
andd handling uncertainty. The analysis model is, therefore, well suited to projects with 
aa high ambition if it is supplemented with the alternative success factor 'management 
byy a number of actors'. 

Cation'ss theory referring to a complete innovation-diffusion network was useful in 
thee analysis of the temporary networks and the learning environment. The importance 
off  die exchange of knowledge, based on the adoption theory of Rogers, and the ideas 
onn the exchange of information of Callon, has not yet been proven, but theree are indi-
cationss diat this did in fact influence the attitude and the positive learning of the 
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end-users.. The public administration theories were useful for the theoretic underpin-
ningg of the reasons for studying management separately. In the analysis of the empiri-
call  material it appeared, however, that the success factors that were made operational 
weree not easy to use. The way in which project leaders or other actors in the temporary 
networkk surrounding a pilot project can direct their efforts towards a sound formation 
off  networks, negotiations and the exchange of information was ultimately obtained 
moree inductively from the empirical material. 

Moree research is needed in order to test the general validity of the step-by-step 
modell  and to elaborate on it. Initially, it would be a good idea to study the new success 
factorss that have been developed in this research. This refers to ambition, voluntary 
participation,, learning motives and management by a number of actors. In a compara-
tivee study, it would be necessary to include pilot projects that have had no follow up at 
alll  (niche extinction). Furthermore, it is very important to make a more detailed study 
off  social embedding: the forms that link to the various ways of articulation (positive 
learning,, negative learning, and formulating questions), the manner in which the de-
velopmentss can be assessed on the basis of the six distinct fields, and the influence of 
thee learning environment. Other important topics for further research are the effects of 
thee participation of residents during the realisation of a pilot project and the success 
factorss of pilot projects in which new technology is an essential component of an exis-
tingg product. It would also be useful to study the importance of network management 
duringg the initiation phase of a pilot project. For it is conceivable that the attitude of 
potentiall  participants is determined for the rest of the project by the manner in which 
ann initiator or project leader approaches them. 

Recommendations Recommendations 

Recommendationss have been formulated at the end of the thesis. Guidelines for pilot 
projectss have been distilled from the success factors relating to the direct impact of pilot 
projects.. Furthermore, starting points have been offered for strategic niche manage-
mentt in general. The description of strategic niche management is based on what is 
definedd in the study as management of deepening and broadening in pilot projects and 
thee social embedding of learning experiences. The recommendations are specified for 
thee national government. In order to stimulate deepening and broadening in pilot proj-
ects,, the government has two possibilities that are closely linked: to offer temporary 
protectionn and to impose process conditions. The most important is to offer tempo-
raryy protection up to the time that pilot projects can be realised, e.g. by means of a sub-
sidyy arrangement. Initially, at the beginning of pilot projects, useful applications of a 
neww technology must be developed. Pilot projects are an essential component for the 
markett introduction policy for sustainable technologies that are considered desirable if, 
forr the diffusion of these technologies a change of regime is required. The reasons for 
optingg for strategic niche management are the higji expectations concerning the 
advantagess for society and the future of one or more market segments of the new tech-
nology.. The government must ensure that the expectations concerning possibilities 
andd hindrances are set out in clear terms and that they are shared, to a greater or lesser 
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degree,, by the important actors in the future innovation diffusion network The actors 
fromfrom the potential network do not need to be fully in agreement with the manner in 
whichh the niches will develop in future. After all, a characteristic of protected niches is 
thatt the advantages and disadvantages are still uncertain. This means also that the strat-
egyy must be adjusted at certain given times. 

Itt is a good idea to incorporate a project subsidy in a learning programme in which 
theree is scope for niche deepening, niche ramification and niche specification. The pol-
icyy must, in any case, be coherent and flexible (see chapter 2). The time period depends 
onn the future perspective. Financial support by the national government is not neces-
saryy until a change in the regime is achieved. To the extent that the learning is more 
positivee in a protected market niche and there is less uncertainty concerning the possi-
bilitiess of the specific application of the new technology in general, less financial sup-
portt will be necessary. It is not possible to say ahead of time when this support can be 
terminated.. In consultation with the actors in the innovation diffusion network, it 
needss to be determined under what conditions the subsidy of the state can be decreased 
orr terminated. If the developments do not fulfi l the expectations of the innovation dif-
fusionn network at all, the decision can be taken to terminate the policy prematurely. 
Thiss will probably result in niche extinction. 

Thee second possibility for stimulating deepening and broadening is to impose pro-
cesss conditions for granting a project subsidy that are the continuation of the guide-
liness for pilot projects referred to above. The following conditions are conceivable: for-
mulatingg learning goals in various fields; stating in clear terms the expectations 
concerningg possibilities and problems for the pilot project and the future situation; 
participationn of end-users in the negotiations in setting up the project and/or sound 
feedbackk of wishes and learning experience of end-users; candid joint evaluations for 
realisation,, immediately after realisation and several years after realisation; and reports 
thatt reflect the perspectives of all participants and people associated. The conditions 
thatt are formulated must allow sufficient scope for self-organisation, experimentation 
inn the realisation of the project, and for unforeseen situations. It is highly questionable 
whetherr the State should be actively involved in the realisation of individual pilot proj-
ects.. Since it is not to be expected that a single pilot project will exercise any influence 
onn changing the regime, it would be better to concentrate on an optimal learning envi-
ronment. . 

Sociall  embedding of learning experiences obtained in pilot projects can be said, in 
brief,, to be stimulated by creating a sound learning environment. Strategic niche man-
agementt should therefore be focused on analysing learning experiences and on the 
exchangee of knowledge between the participants of completed pilot projects and exter-
nall  actors. This is important not only for promoting embedding in society but also for 
updatingg expectations formulated earlier on and as a consequence of this, a revision of 
policy. . 

Thee central government needs sound information in order to be able to take deci-
sionss on these matters. The developments around a new technology need to be care-
fullyy monitored by a regular analysis of learning experiences from pilot projects and an 
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evaluationn of the social embedding. For the latter, it is necessary to have not only quali-
tativee information but also detailed quantitative information. 

Thee most important guiding principle in the co-ordination of the exchange of 
knowledgee is that the entire (necessary) innovation diffusion network be involved in 
this.. Strategic niche management might be able to apply itself to organising the ex-
changee of learning experiences where it does not take place spontaneously. It refers in 
suchh cases to actors on the margins of the innovation diffusion network or actors who 
aree not yet part of it. Attention must be paid, in particular, to the feedback of user expe-
riencerience to the other functions in the network and the exchange of knowledge with the 
peoplee doing the implementation, such as fitters and building contractors. A second 
guidingg principle is that actors with the experience of pilot projects exchange knowl-
edgee with the external actors, and vice versa, not only in order to convey their wishes to 
thee external actors but also to enable the latter to give feedback on their preconditions, 
thee possibilities, undesirable consequences, et cetera. 

Thee social embedding of learning experiences from the first series of pilot projects with 
solarr cell systems in housing projects that have been studied here is, as yet, insufficient 
too assume that an autonomous development (via niche replication and niche ramifica-
tion)) would achieve the desired goals. In particular the learning experiences in the field 
off  product development and service are assimilated slowly. The possible direction of 
thee developments has not yet been clarified by far. Some questions were insufficiendy 
answeredd in the pilot projects. In addition, many new questions are being asked and 
neww uncertainties have arisen. This refers, in particular, to questions in the field of the 
demandd for solar cell systems, the operation, use and management of solar cell systems 
andd the relationship to energy consumption. Further niche development would, there-
fore,, benefit from on-going learning and the social embedding of learning experiences. 
Manyy actors will need to make a major joint effort in order to achieve the successful 
nichee development. Additional stimulus is needed from the central government and 
locall  authorities or societal organisations. The decision to discontinue the specific sup-
portt of PV was taken without a proper analysis being conducted of articulation and 
sociall  embedding and without the agreement of the PV Support Group. A learning 
programmee specifically for solar cell systems should be set up once again if, based on 
thee analysis put forward in the thesis, such should prove indeed desirable. In order to 
givee sound prospects to a large-scale distribution of solar cell systems it is, furthermore, 
cruciall  that an infrastructure for distribution, installation, maintenance and repair is 
builtbuilt up and that innovative building products with solar cells are developed. The most 
importantt role of the central government in this is to stimulate improved social 
embeddingg where this does not occur spontaneously. 
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