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Aanpakk van het onderzoek 

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 voor zonnecelsystemen in de woningbouw 

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. 

Analysee van de pilotprojecten 

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. Intern 
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 Environmental 
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 Environmental 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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Figuurr 3 . 1 . Analysemodel adoptie PV 

Socialee omgeving 

-- bezit duurzame energie 
-- deskundigheid 

Persoonskenmerken n 

 opleiding 
-- inkomen 

leeftijd d 

Situatie e 

-- urgentie woning 

K K 

Projectinformatie e 

Informatiebehoefte e 

Kenniss van PV 

V V 

Meningg over PV in het 
algemeen n 

Meningg over PV in de 
woningbouw w 

Tevredenheidd woning 

Tevredenheidd PV 

Product/projectkenmerken n 

Adopti e e 

PV-voorkeur r 

Ervaringen n 

-- overlast 
-- uiterlijk 
-- energiebewustzijn 

 reacties omgeving 
-- Installatie 

Prioriteitt PV 

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. 

Figuurr 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. 


