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HoofdstukHoofdstuk 1 

Onderwerpp en vraagstelling 

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. 

Probleemstelling 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? 

Uitwerkingg van de vraagstelling 

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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Zonnecelsystemenn in de woningbouw 

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 onderzoek 

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? 

Opbouww van de studie 

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. 




