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HoofdstukHoofdstuk 5 

Zonnewonïnge nn ïn Apeldoor n 

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

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

Kenmerke nn projec t 

TechnischeTechnische kenmerken 

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

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

totaall  vermogen 

vermogenn per woning 

typee zonnepanelen 

typee omvormer 

oriëntatiee van de woningen 

hellingshoekk van de dakvlakken 

218,88 kWp 

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

Shelll IR5 50 

Mastervoltt 125 

pall zuid 

//

TijdelijkTijdelijk  netwerk 

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

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

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

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

FinanciëleFinanciële aspecten 

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

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

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

partijen partijen 

Novem m 

Nuon n 

Shelll Solar Energy 

Bouwfondss Woningbouw 

bewoners s 

gemeente e 

provincie e 

totaal l 

directedirecte bijdrage 

58% % 

10% % 

3% % 

9% % 

1,5% % 

1,5% % 

8 3 % % 

indirecteindirecte bijdrage 

lagere e 

5% % 

10% % 

2 % % 

grondprijs s 

17% % 

totaletotale bijdrage 

58% % 

15% % 

10% % 

5% % 

9% % 

1,5% % 

1,5% % 

100% % 

Totstandkomin g g 

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

Initiatief Initiatief 

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

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

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

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

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

Definitie Definitie 

Vanaff  begin 1993 werden de voorwaarden en financiering van het project onder de 
loepp genomen. De vier partijen, Nuon, Bouwfonds Woningbouw, Shell Solar 
Energyy en Novem konden hierover niet makkelijk tot overeenstemming komen. 
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Novemm stelde voor om een 'Terms of Reference' op te stellen, waarin de door de 
partijenn gestelde voorwaarden, kosten, financiering en planning opgenomen kon-
denn worden. Van dit document verschenen tot juni 1995 in totaal 17 conceptver-
sies.. Het is echter nooit ondertekend, omdat de partijen het niet eens konden wor-
denn over een definitieve versie. De financiering van het project kende namelijk veel 
hakenn en ogen. De eerste berekeningen van de kosten en de verdeling gingen uit 
vann een bijdrage van Novem van 70%, omdat het om het eerste grote project in de 
woningbouww ging met een hoge onrendabele top. Tegen de tijd dat het project 
definitievee vormen begon te krijgen achtte Novem een dergelijke hoge bijdrage 
niett meer reëel, omdat inmiddels andere projecten waren gestart die een lagere bij-
dragee kregen. Hierdoor ontstond een tekort dat niemand wilde financieren. 

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

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

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

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

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

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

Ontwerp Ontwerp 

Medioo 1995 maakte Gelders de eerste voorlopige ontwerpen. De architect begon 
eenn dakvlak te ontwerpen dat helemaal op de zonnecelsystemen was ingesteld qua 
afmetingenn en hellingshoek. Daarna ontwierp hij de woning eromheen. De uit-
stralingvann de zonnecelsystemen wilde hij terug laten komen in de andere materia-
len,, zoals blauw glas in de voorgevel en zijkanten van de woning. De architect 
meendee dat het uiterlijk van de woning belangrijk was voor de acceptatie van PV 
doorr het publiek. Hij was van mening dat zonnecelsystemen een meerwaarde, een 
extraa dimensie aan een woning konden geven. De architect overlegde regelmatig 
mett Shell Solar Energy, Bouwfonds Woningbouw, de aannemer en de leverancier 
vann het dak. 
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Voorr de andere ioo woningen, waarvan 80 met zonnecelsystemen, besloten de 
gemeentee en Bouwfonds Woningbouw langs te gaan bij Jo Crepain Architect om 
hunn ideeën door te spreken en om na te gaan of de architect belangstelling had voor 
PV.. De lijst van geschikte architecten speelde geen rol bij de selectie. Crepain wilde 
dee zonnewoningen graag ontwerpen. Hij had interesse in nieuwe energietechnie-
kenn en vond het ontwerpen van woningen met zonnecelsystemen een uitdaging. 
Hett project in Apeldoorn bood hem de kans om met zonne-energie te werken. 
Tochh had hij ook twijfels: hij vroeg zich af of zonne-energie in het Nederlandse kli-
maatt goed werkt. Na overleg met de gemeente, die een positief beeld had van de 
architect,, gaf Bouwfonds Woningbouw de architect opdracht voor het ontwerpen 
vann de woningen. 

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

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

Voorbereiding Voorbereiding 

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

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

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

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

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

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

Bouw Bouw 

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

Gebruik Gebruik 

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

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

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

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

Intern ee processe n 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Onderhandelen Onderhandelen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kennisuitwisseling Kennisuitwisseling 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sturing Sturing 

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

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

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

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

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

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

Direct ee effecte n 

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

LerenLeren door deelnemers 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LerenLeren door betroffenen 

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

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

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

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

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

SocialeSociale aanpassing 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabell  5.3. Nieuwe en oude actoren 

nieuwenieuwe actoren oude actoren 

projectontwikkelaarr PV-leverancier 

energiebedrijff Novem 

gemeentee 2 

architectt 1 

architectt 2 

aannemer r 

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

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

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

Conclusie s s 

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

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

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

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

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

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

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

Dee vele positieve effecten onder deelnemers zijn niet goed te begrijpen in het 
lichtt van de moeizame totstandkoming: het gebrek aan netwerksturing, het gebrek 
aann openheid en creativiteit en problemen rond de vertegenwoordiging. In hoofd-
stukk 8 zal een nadere verklaring voor de positieve effecten worden gegeven. Aan-
knopingspuntt daarvoor is dat meerdere deelnemers inhoudelijke sturing aan het 
projectt bleken te geven. 
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Dee kennisuitwisseling met de bewoners als betroffenen is wel voldoende geweest 
gezienn hun positieve houding ten aanzien van zonnecelsystemen. Het is echter de 
vraagg of het voldoende was voor de verdere ontwikkeling van zonnecelsystemen en 
hethet overdragen van leerervaringen naar vervolgprojecten. 


