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HoofdstukHoofdstuk 4 

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. 



74 4 KiemKiem van maatschappelijke verandering 

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. 

Internee 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. 



86 6 KiemKiem van maatschappelijke verandering 

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.) 



96 6 KiemKiem van maatschappelijke verandering 

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. 




