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HoofdstukHoofdstuk 6 

Zonnewonïnge nn ïn Amersfoor t 

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

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

Kenmerke nn projec t 

TechnischeTechnische kenmerken 

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

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

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

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

opp het energie- en waterverbruik na te gaan. 

Tabell  6 .1 . Technische kenmerken 

totaall vermogen 110 kWp 

aantall woningen 50 huur 
22 2 

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

typee panelen Shell IRS 50 

hellingshoekk 20

oriëntatiee 25 woningen Z, 25 woningen ZO 

omvormerr SMA 5 kW 

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

TijdelijkTijdelijk  netwerk 

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

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

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

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

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

FinanciëleFinanciële aspecten 

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

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

Totstandkomin g g 

Initiatief Initiatief 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Definitie Definitie 

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

Novemm was in een vroeg stadium al gepolst over de subsidiemogelijkheden. De 
programmamanagerr was enthousiast over dit initiatief voor een groot zonnecel-
projectt in de woningbouw, omdat het een goede aanvulling was op de eerdere 
initiatievenn met andere beheer- en eigendomsverhoudingen in Amsterdam en 
Apeldoorn.. In het kader van het leerprogramma voor PV wilde Novem de conse-
quentiess van de drie verschillende beheeropties vergelijken/ Een andere reden om 
hethet project van REMU hoog te waarderen was dat het energiebedrijf fotovoltaïsche 
energiee beleidsmatig benaderde en neven- en vervolgprojecten had gepland. Vol-
genss Novem definieerde REMU de doelen per project goed en duidelijk. 



ZonnewoningenZonnewoningen in Amersfoort 

'REMUU kan kennis en ervaring overdragen, de projecten worden daardoor beter en 
goedkoper.. Normaal duurt dat langer, omdat alleen Shell Solar Energy en Ecofys de 
partijenn zijn die overal bijzitten. Als niet dezelfde mensen bij projecten zijn betrok-
ken,, worden wielen opnieuw uitgevonden.' (interview E. ter Horst 17 oktober 1996) 

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

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

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

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

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

Ontwerp Ontwerp 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bouw Bouw 

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

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

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

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

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

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

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

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

Netwerkvorming Netwerkvorming 

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

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

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

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

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

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

Onderhandelen Onderhandelen 

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

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

ZelforganiserendZelforganiserend proces 

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

OpenOpen proces 

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

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

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

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

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

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

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

zelff  een goede samenwerking te stimuleren. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kennisuitwisseling Kennisuitwisseling 

WederzijdseWederzijdse kennisuitwisseling 
Dee deelnemers hadden afgesproken dat alle communicatie met bewoners via de 
woningstichtingg zou lopen. Dit was mede bedoeld om de bewoners af te schermen 
tegenn alle leveranciers en onderzoekers die hen wilden benaderen. Als communica-



ZonnewoningenZonnewoningen in Amersfoort 145 5 

tiemiddclenn zijn onder meer advertenties, brochures en artikelen in plaatselijke 
krantenn ingezet. Verder kregen de bewoners een handleiding over de woning en 
nieuwsbrievenn van het energiebedrijf over de resultaten. Het energiebedrijf heeft 
tweee jaar lang elke maand feedback gegeven over het energie- en watergebruik met 
alss doel om de bewoners aan te zetten tot energie- en waterbesparing. De zonnecel-
systemenn zelf bieden niet veel meer informatie dan hoe ze eruit zien en of ze wel of 
niett waterdicht zijn. Alleen via de omvormerruimtes met een venster kunnen de 
bewonerss informatie over het functioneren van de zonnepanelen krijgen. 

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

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

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

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

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

Sturing Sturing 

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

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

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

Direct ee effecte n 

LerenLeren door deelnemers 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LerenLeren door betroffenen 

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

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

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

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

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

datt energiebedrijven zoveel mogelijk woningen met zonnecollectoren en zonne-

panelenn realiseren. Maar de algemene ervaringen met de milieuvoorzieningen op 

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

SocialeSociale aanpassing 

IndividueleIndividuele structurele verandering 

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

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

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

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

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

ToenemendToenemend gebruik 

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

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

Figuurr 6.2. Primaire actoren 
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Ookk het energiebedrijf had nog geen ervaring met zonnecelsystemen in de 
woningbouw.. Het hoofdkantoor van het energiebedrijf had wel eerder ervaring 
opgedaann met een groot zonnecelsysteem geïntegreerd in een geluidsscherm. De 
leverancierr en Novem hadden inmiddels vrij veel ervaring opgebouwd in het toe-
passenn van zonnecelsystemen op wijkniveau. 

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

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

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

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

Conclusie s s 

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

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

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

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

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




