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HoofdstukHoofdstuk 8 

Vergelijkin gg van de pïlotprojecten 

Vierr pilotprojecten met zonnecellen in de woningbouw zijn beschreven in de voor-
afgaandee hoofdstukken. In dit hoofdstuk worden de interne processen en de 
directee effecten vergeleken om de eerste twee onderzoeksvragen te kunnen beant-
woorden: : 
i.. Wat zijn de directe effecten van pilotprojecten met zonnecellen in de woning-

bouww op de betrokken actoren? 
2.. Wat is de invloed van de interne processen op de directe effecten van de pilot-

projecten? ? 

Ditt hoofdstuk bestaat uit meerdere delen. Eerst worden de pilotprojecten vergele-
kenn wat betreft hun directe effecten, dat wil zeggen de effecten op de deelnemers en 
betroffenenn tijdens of kort na de realisatie van de projecten. Dit is nodig om na te 
gaann of de pilotprojecten inderdaad de verspreiding van zonnecellen hebben gesti-
muleerd.. Om de verdere analyse te vergemakkelijken is nagegaan of de indicatoren 
diee gebruikt zijn om de effecten te bepalen, geclusterd kunnen worden op basis van 
hunn onderlinge samenhang. Daarna worden de interne processen bij de totstand-
komingg van de pilotprojecten en de samenhang tussen de gebruikte procesindica-
torenn besproken. Daarop volgend wordt nagegaan of de effecten van de pilotpro-
jectenn verklaard kunnen worden uit de interne processen. De resultaten van het 
empirischee onderzoek worden gebruikt om procesvoorwaarden voor succesvolle 
pilotprojectenn te formuleren. Aan het eind van het hoofdstuk ten slotte worden de 
eerstee conclusies getrokken over de wijze waarop pilotprojecten kunnen bijdragen 
aann de verspreiding van een nieuwe duurzame technologie: theoretische conclusies 
overr de bruikbaarheid van de gehanteerde indicatoren en empirische conclusies 
overr het succes van pilotprojecten en de procesvoorwaarden daarvoor. 

InIn tabel 8.1 staan enkele belangrijke kenmerken van de onderzochte pilotprojec-
tenn (zie ook hoofdstuk 3). Aan de drie projecten met grote geïntegreerde systemen 
zall  worden gerefereerd als 'dakenprojecten' om ze in één woord te kunnen onder-
scheidenn van het project met de kleine AC-modules. 
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Tabell  8 .1 . Kenmerken van de onderzochte pilotprojecten 

Amsterdam m 

Apeldoorn n 

Amersfoort t 

AC-project t 

jaar jaar 

initiatief initiatief 

1991 1 

1991 1 

1993 3 

1994 4 

jaar jaar 

oplevering oplevering 

1996 6 

1996-1998 8 

1995-1996 6 

1996 6 

aantalaantal PV-

woningen woningen 

71 1 

94 4 

50 0 

217 7 

aantal aantal 

woningen woningen 

zonderzonder PV 

429 9 

20 0 

64 4 

0 0 

totaal totaal 

vermogen vermogen 

2500 kWp 

218,88 kWp 

1100 kWp 

21,77 kWp 

eigendom eigendom 

woningen woningen 

particulier r 

particulier r 

woning--
corporatie e 

particulier r 

eigendomeigendom PV 

energiebedrijf f 

particulier r 

energiebedrijf f 

particulier r 

subsidie subsidie 

Novem/Novem/ EU 

49% % 

58% % 

50% % 

geen n 

Direct ee effecte n 

Watt waren de directe effecten van de pilotprojecten met zonnecellen in de woning-
bouww op de deelnemers en bewoners? In hoofdstuk 2 zijn drie soorten directe effec-
tenn van pilotprojecten onderscheiden. Voor elk van deze effecten zijn indicatoren 
geformuleerd.. De effecten worden besproken in de chronologische volgorde 
waarinn ze min of meer plaatsvonden: 
i.i. toenemend gebruik in de vorm van coöperatie van nieuwe actoren en accepta-

tiee door bewoners; 
2.. leren; 
3.. sociale aanpassing; 
4.. toenemend gebruik in de vorm van herhaald gebruik. 

CoöperatieCoöperatie en acceptatie 

Eenn allereerste succes van de pilotprojecten is dat vele actoren participeerden die 
nooitt eerder iets te maken hadden met zonnecellen in de woningbouw. In twee 
projectenn hadden zelfs de initiatiefnemers er nog geen ervaring mee. In de daken-
projectenn hadden alleen de PV-leverancier en de subsidiegever ervaring; in het 
AC-projectt alleen het energiebedrijf. Alle projecten zijn erin geslaagd om medewer-
kingg te krijgen van vier tot zes verschillende professionele actoren die voorheen nog 
niett met zonnecellen in de woningbouw te maken hadden. De pilotprojecten 
onderscheidenn zich niet op dit punt. 

Zowell  voor bouwpartijen, gemeenten als voor energiebedrijven waren zonne-
cellenn tot dan toe een vrijwel onbekende technologie. Dat hun medewerking niet 
vanzelfsprekendd was blijkt onder meer uit het feit dat het niet mogelijk was om met 
dee gemeente Almere tot overeenstemming te komen. 

Dee toekomstige bewoners accepteerden de zonnepanelen op de woningen. De 
verkoopp en de verhuur van de woningen verliepen in alle projecten goed. Als 
gevolgg van de vier pilotprojecten zijn in totaal 432 huishoudens in aanraking geko-
menn met zonnecellen. Er was echter geen sprake van een actief besluit om de zon-
necellenn te adopteren. Omdat de prioriteit van zonnecellen heel laag was, speelden 
zee geen rol in het besluit om de woning te kopen of te huren. De omvang van de 
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woningg en de prijs waren veel belangrijker. Voor zover het kon worden nagegaan 
blijk tt dan ook dat de bewoners van de zonnewoningen geen pioniers genoemd 
kunnenn worden. De bewoners van de zonnewoningen in Amsterdam en Apel-
doornn zijn niet anders dan andere groepen woningzoekenden wat betreft hun leef-
tijd,, opleiding, inkomen, milieubesef en -gedrag. Bovendien heeft in Amsterdam 
eenn groot deel van de woningzoekenden de woningen gekocht zonder dat ze wisten 
datt er zonnepanelen op het dak geplaatst zouden worden. 

Leren Leren 

LeerervaringenLeerervaringen van deelnemers 
Eenn tweede succes is dat de pilotprojecten rijk waren aan leerervaringen.' Tabel 8.2 
geeftt een overzicht van de onderwerpen waarover de deelnemers volgens henzelf 
hebbenn geleerd. Dit overzicht kan worden beschouwd als een resultaat van de eer-
stee fase van het leerprogramma van Novem. Het palet aan leerervaringen is breed. 
Dee verschillen in opzet van de projecten hebben weliswaar tot andere leererva-
ringenn geleid, maar er is duidelijk een rode draad zichtbaar met name in de drie 
dakenprojecten. . 

Hett eerste onderwerp waarover geleerd is betreft de dakconstructie. In alle vier pro-
jectenn hebben deelnemers geleerd over de (on-)mogelijkheden van zonnecellen. 
Sommigee deelnemers vonden dat zonnepanelen makkelijk toe te passen waren, 
anderee juist niet. In drie projecten bleken betere aansluitingen nodig te zijn, onder 
meerr omdat de zonnecelsystemen onvoldoende waterdicht waren. Andere leerer-
varingenn ten aanzien van de bouwconstructie waren dat er een beloopbare onder-
laagg zou moeten zijn, dat de maatvoering van zonnecelsystemen beperkend is en 
datt ventilatie belangrijk is. Veel deelnemers hadden zich een mening gevormd over 
dee esthetische waarde van zonnecellen. In het ene project vonden deelnemers de 
dakconstructiee mooi en in het andere project niet. De deelnemers waren het er in 
elkk geval over eens dat zonnecelsystemen goed zichtbaar moeten zijn. Ook over 
puurr elektrotechnische onderwerpen hebben de deelnemers geleerd, zoals over de 
inpassingg in het elektriciteitsnet, de kosten van omvormers en de complexiteit van 
dee bekabeling. 

Anderee leerervaringen liggen op het kruispunt van bouwkundige en elektro-
technischee aspecten. Deelnemers hebben bijvoorbeeld geleerd dat de oriëntatie van 
eenn woning niet alleen gevolgen heeft voor de stedenbouwkundige uitstraling 
vann een wijk of het plezier dat mensen aan hun tuin kunnen beleven, maar ook 
voorr de opbrengst van de zonnepanelen. Iets vergelijkbaars geldt voor de hellings-
hoekk van de daken en voor beschaduwing van de zonnepanelen. Het zijn typisch 
dee onderwerpen waarover de deelnemers tegenover elkaarr kunnen komen te staan, 
omdatt wat goed is voor de opbrengst van de zonnepanelen niet per se goed is van-
uitt bouwkundig oogpunt. 

Ookk de leerervaringen over organisatorische aspecten concentreerden zich op het 
snijvlakk van de bouw- en energiesector. Bij de installatie van de zonnepanelen ont-
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Tabell  8.2. Leerervaringen van deelnemers 

categorie categorie onderwerp onderwerp specificatie specificatie 

(stede)bouwkundigg oriëntatie woningen 
enn elektrotechnisch 

hellingshoek k 

beschaduwing g 

installatiee zonnepanelen 

(stede)bouwkundigg (dak)constructie algemeen 

waterdichtheid d 

ventilatie e 

anderee dakfuncties 

zichtbaarheid d 

esthetiek k 

maatvoering g 

elektrotechnischh omvormers 

bekabeling g 

beveiliging g 

functioneren n 

financieel l financiering g 

kosten n 

zongerichtezongerichte verkaveling nodig (2) 

oplossingg nodig voor oost/west georiënteerde woningen 

geschikthei dd voo r PV (3) 

opp lette n (2) 

prefabb voorlopig nog niet mogelijk 
loopruimtee nodig 
nogg geen geschikt bedrijf 

bekendbekend met mogelijkheden (4) 
simpelsimpel toe te passen (2) 
doorzakkendoorzakken zonnepanelen een probleem 
betrouwbaar r 
kann ook in gevel 

beloopbarebeloopbare onderlaag 
beter ee aansluitinge n nodi g (3) 
BDA-testt niet op praktijk toegesneden 

belangrijk belangrijk 

scheidingg geschikt 
dakdoorvoerenn buiten panelen 
beperkingg voor dakkapel 

panelenpanelen moeten zichtbaar zichtbaar zijn (2) 

moetmoet mooier (2) 
mooimooi ontwerp (2) 
blauww niet mooi 

weini gg keuzes doo r maten panele n en collectore n (2) 
randenn zonder PV voor grotere tolerantie 
matenn zonnepanelen richtinggevend voorontwerp 

beken dd met netinpassing , prestati e omvormer s (2) 
koste nn afhankelij k van PV-systee m (2) 
beperktee beschikbaarheid 
binnenn handiger dan op dak 

complexitei tt  afhankelij k van PV-systee m (2) 

relaiss te kostbaar 

monitoringg onvoldoende doordracht 
functionerenn goed 
klimaatt is geschikt 

financieringgrootfinancieringgroot struikelblok 
beken dd met mogelijkhede n (2) 
iedereenn moet financieel bijdragen 
ruimm budget nodig 

meerwer kk bouwpartije n zichtbaa r maken (2) 
PVV nog te duur , duu r projec t (2) 

beteree afspraken nodig 
afdekken n 
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Tabell  8.2. Leerervaringen van deelnemers (vervolg) 

onderwerp onderwerp specificatie specificatie 

juridisch h 

organisatorisch h 

intentieverklaringen/contracten n 

verhoudingenn deelnemers 

bewoners s 

planning g 

relatiee met bewoners 

informatiee voor bewoners 

acceptatie e 

beter aa offerte s opstelle n (2) 
vroeg ee (financiële ) betrokkenhei d nodi g (2) 

coördinatiecoördinatie  tijdens  bouw  complex  (3) 
kenniskennis  van bouwwereld  (3) 
afsprakenafspraken  over  aansprakelijkheden  (2) 
nietniet  aparte  opdrachtgevers  bouw/pv  (2) 
aannemeraannemer  eerder  betrekken  (2) 
samenwerkingsafsprakensamenwerkingsafspraken nodig 
goedegoede projectleiding 
enthousiasmee nodig 
beteree communicatie nodig 

installatieinstallatie PVniet synchroon met bouw woning 

afsprakenafspraken over klachtenafhandeling (2)  (2) 
directedirecte betrokkenheid van bewoners nodig (eigendom, 
gebruikgebruik energie, voordelen) (3) 
PV-systemenn niet (allemaal) in eigendom van energie-
bedrijf f 

werkgroepwerkgroep communicatie nuttig 

anderee deelnemers betrekken bij communicatie 

bewonersbewoners tevreden 

Vet:: leerervaring uit meerdere projecten 

Cursief:: leerervaring gedeeld door meerdere deelnemers binnen een project (interactief leren) 

stondenn afstemmingsproblemen. Door lekkages en andere problemen na de op-
leveringg kwamen de deelnemers erachter dat bovendien niet goed was vastgelegd 
wiee waarvoor verantwoordelijk was. Hiervoor noemden ze diverse oplossingen: 
afsprakenn maken over samenwerking en aansprakelijkheden, geen aparte opdracht-
geverss voor de bouw en voor de zonnecelsystemen en de aannemer eerder betrek-
kenn bij het overleg. De energiebedrijven, de PV-leverancier en Novem hebben 
onderr meer door de afstemmingsproblemen de bouwwereld beter leren kennen. 
Andersomm was voor de bouwpartijen het leren kennen van de energiesector geen 
relevantee leerervaring. Wel werd door sommige deelnemers een vroege betrokken-
heidd van het energiebedrijf bij een nieuwbouwproject op prijs gesteld. 

Overr de bewoners hebben de deelnemers van de projecten ook geleerd. Twee 
leerervaringenn zijn dominant. In twee dakenprojecten hebben de deelnemers erva-
renn dat de afhandeling van klachten van bewoners niet goed doordacht was van 
tevoren.. Daarnaast vonden diverse deelnemers dat bewoners direct betrokken 
moestenn zijn bij de zonnecelsystemen bijvoorbeeld als eigenaar van de systemen. Er 
iss weinig geleerd over de houding van bewoners ten aanzien van de zonnepanelen. 
Ditt was ook niet noodzakelijk aangezien de bewoners de zonnewoningen pro-
bleemlooss hebben geaccepteerd. 
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Overr de financiële aspecten is in één project geleerd dat de financiering het 
grootstee struikelblok is. Verder is geleerd dat zonnecelsystemen duur zijn en dat het 
meerwerkk van bouwpartijen zichtbaar gemaakt zou moeten worden. In twee pro-
jectenn heeft men juist ook de mogelijkheden voor financiering leren kennen. Over 
juridischee aspecten is weinig geleerd. En milieuaspecten die voor vele deelnemers 
tochh een belangrijk motief vormden, zijn helemaal niet genoemd als leerervaring. 

Interactieff  leren vindt plaats als deelnemers een gedeelde visie over de toekomst 
vann een nieuwe technologie ontwikkelen en als ze concrete leerervaringen delen. 
Bepaaldee onderwerpen bleken uitstekend geschikt te zijn voor interactief leren 
binnenn de pilotprojecten (zie tabel 8.2). Dit geldt voor bouwkundige aspecten, 
zoalss het uiterlijk van de zonnewoningen en de dakconstructie en voor organisato-
rischee onderwerpen, zoals de onderlinge verhoudingen en de planning. Ook de 
leerervaringenn over de bewoners zijn voor een groot deel interactief, alhoewel de 
bewonerss hier zelf niet in delen. Meerdere actoren binnen één project deelden hier-
overr leerervaringen. Over financiële aspecten en de puur elektrotechnische aspec-
tenn is niet of nauwelijks interactief geleerd. Elektrotechnische onderwerpen zijn 
vermoedelijkk slechts voor enkele deelnemers van belang, doordat de leverancier de 
zonnecelsystemenn turnkey heeft geleverd. De producenten van omvormers die in 
ditt onderzoek als secundaire actoren zijn beschouwd, hebben als toeleverancier van 
Shelll  Solar Energy vermoedelijk wel geleerd over elektrotechnische onderwerpen. 
Overr sommige onderwerpen lijk t niet interactief te zijn geleerd, omdat de kennis 
niett voor alle deelnemers 'nieuw' is. De leverancier en Novem kenden de optimale 
hellingshoekk voor zonnepanelen en de geschiktheid van het Nederlandse klimaat 
bijvoorbeeldd al. 

Alss de pilotprojecten worden vergeleken dan blijkt dat er zeer veel is geleerd in 
hethet project in Amersfoort, dat er veel is geleerd in de andere twee dakenprojecten 
enn dat er niet veel is geleerd in het AC-project. Het AC-project is ook het enige 
waarinn niets is geleerd over de bewoners. 

Inn het AC-project hebben de deelnemers zowel geleerd wat ze in volgende pro-
jectenn op een zelfde wijze zouden kunnen aanpakken als wat ze op een andere 
manierr zouden moeten doen. Met andere woorden positief leren was in evenwicht 
mett negatief leren. In de andere projecten domineerde negatief leren. Met name in 
Amsterdamm vonden de deelnemers weinig genomen besluiten voor herhaling vat-
baar.. In enkele gevallen hadden ze daarbij een helder beeld over hoe het wel zou 
moeten,, maar in andere gevallen hadden ze daar geen idee van. 

Bijj  drie van de vier projecten heeft interactief leren plaatsgevonden. Alle deelne-
merss in Apeldoorn, Amersfoort en het AC-project zijn ervan overtuigd geraakt dat 
zonnecellenn in de woningbouw toegepast kunnen worden. In Amersfoort zijn de 
deelnemerss bovendien over veel concrete aspecten daarvan hetzelfde gaan denken. 
Hett project in Amsterdam vormt een uitzondering. De gemeente en de projectont-
wikkelaarr waren niet overtuigd geraakt van de mogelijkheden van zonnecellen en 
hethet energiebedrijf wist vlak na de realisatie van het project niet of en hoe zij de toe-
passingg van zonnecellen in de woningbouw wilde stimuleren. Bovendien werden 
inn Amsterdam maar weinig concrete leerervaringen gedeeld. 
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LerenLeren door bewoners 
Omdatt de bewoners niet actief deelnamen aan de totstandkoming van de projec-
ten,, konden zij niet interactief leren. Zij leerden door kennisoverdracht. In het 
algemeenn hadden degenen die de zonnewoningen in Amsterdam en Apeldoorn 
kochtenn een positieve houding ten aanzien van zonnecellen. Maar de kopers in 
Amsterdamm waren veel minder positief over zonnecellen toen hen de concrete 
keuzee tussen een woning met of zonder zonnecellen werd voorgelegd. Slechts een 
kwartt van hen koos voor een zonnewoning. In Apeldoorn waren veel meer kopers 
positieff  over de zonnecellen; driekwart van hen had een voorkeur voor een woning 
mett zonnecellen. Door de zonnepanelen op de nieuwbouwwoningen te plaatsen 
heeftt een deel van de bewoners dus ongewild zonnecellen op hun woning gekre-
gen.. De acceptatie van zonnewoningen door toekomstige bewoners impliceert dus 
niett dat zij ook voor zonnecellen hadden gekozen als ze daar echt de mogelijkheid 
voorr hadden. 

Off  de bewoners positief hebben geleerd van de pilotprojecten door hun ervaring 
mett zonnecellen is alleen bekend van de projecten in Apeldoorn en Amsterdam. In 
beidee projecten hebben de bewoners inderdaad geleerd. Dit blijkt uit de verschil-
lenn in hun mening over zonnecellen tijdens het kopen van de woning en tijdens de 
bewoning.. In beide projecten is de mening van de bewoners iets stelliger gewor-
den.. Ze zijn minder vaak onzeker over stellingen over zonnecellen. De bewoners in 
Apeldoornn zijn weliswaar iets negatiever geworden over de stellingen over zonne-
cellen,, maar hun houding is nog steeds overwegend positief. Hun tevredenheid 
overr zonnecellen is juist toegenomen. In Amsterdam bestond veel meer ruimte 
voorr positief leren, omdat de houding tijdens de koop vrij negatief was. De hou-
dingg van de bewoners in dit project is echter onverminderd negatief gebleven. 

SocialeSociale aanpassing 

InterneInterne aanpassingen bij deelnemers 
Eenn derde succes bij drie van de pilotprojecten is dat binnen de organisatie van de 
deelnemerss veranderingen zijn doorgevoerd. Sommige energiebedrijven zijn ertoe 
aangezett om beleid ten aanzien van zonnecellen te formuleren, waardoor zonnecel-
lenn niet alleen meer draagvlak kregen, maar er ook meer helderheid kwam over de 
wijzee waarop zij PV-projecten aan wilden pakken. Voor één projectontwikkelaar 
(Mabon)) was het project aanleiding om zich meer op energiebesparing te gaan 
richtenn en zonnecellen daar een duidelijke rol in te geven. Deze en twee andere 
projectontwikkelaarss zijn bovendien toegetreden tot het PV-platform. Shell Solar 
Energyy boog zich met name over de wijze van offreren, garanties en kwaliteit van 
dee installatie. Bij Novem noopten de projecten ertoe om zich in vervolgprojecten 
tijdenss de totstandkoming minder met de inhoud te bemoeien. Eén van de archi-
tectenn werkte mee in een internationale werkgroep voor prefabricage van zonnecel-
systemen.. Een andere architect heeft naar aanleidingvan het project zijn algemene 
stijll  van bouwen aangepast door 'natuur' er een grote plaats in te geven. Bij de 
meestee architecten was er echter geen sprake van interne veranderingen. Dit hangt 
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samenn met hun overtuiging dat de PV-projecten gewone nieuwbouwprojecten 
waren,, met hoogstens een complicerende factor erbij. 

Doorr de interne aanpassingen bij energiebedrijven en bouwpartijen is het min 
off  meer toevallige draagvlak voor de pilotprojecten bestendigd. Door interne aan-
passingenn bij de PV-leveranciers en Novem zijn vervolgprojecten makkelijker reali-
seerbaarr en/of beter. 

GedragsaanpassingGedragsaanpassing betroffenen 
Socialee aanpassing bij de bewoners van de woningen houdt verband met hun elek-
triciteitsgebruik.. Twee soorten gedragsaanpassingen zijn relevant voor een opti-
maall  gebruik van zonnepanelen. Naarmate bewoners elektriciteit meer gebruiken 
opp de momenten dat de zonnepanelen iets opleveren is het duurzamer en bij een 
lagee terugleververgoeding ook goedkoper. En als bewoners het elektriciteitsge-
bruikk minimaliseren hoeven zij minder elektriciteit van het energiebedrijf af te 
nemenn en is de bijdragen van de zonnestroom relatief groter. 

Dee bewoners in Apeldoorn waren er zelf van overtuigd dat zij hun gedrag heb-
benn aangepast aan het zonnecelsysteem. Driekwart zei dat zij de momenten waarop 
zee elektriciteit gebruiken laten afhangen van de opgewekte zonne-elektriciteit. Om 
tee weten of er voldoende elektriciteit wordt opgewekt door de zonnepanelen con-
troleerdenn de meeste bewoners de opbrengstmeter. Sommigen gingen af op het 
schijnenn van de zon. Enkele bewoners bij wie de gebruikspatronen zijn onder-
zocht,, hadden inderdaad hun gedrag aangepast. 

Dee helft van de bewoners in Apeldoorn meende ook dat zij minder elektriciteit 
warenn gaan gebruiken. Dat de bewoners werkelijk minder elektriciteit gebruikten 
dann wanneer ze geen zonnepanelen op hun woning zouden hebben, is niet te ver-
wachten.. Gemiddeld gebruikten de bewoners meer elektriciteit, hetgeen gebruike-
lij kk is na een verhuizing. Het is in principe mogelijk dat deze toename in elektrici-
teitsgebruikk minder is dan wanneer ze geen zonnecellen zouden hebben, maar dit is 
niett waarschijnlijk. Mensen die meenden dat zij minder energie gebruikten hadden 
namelijkk geen positievere houding ten aanzien van zonnecellen. Er was ook geen 
enkell  verband met algemene vragen over hun algemene houding ten aanzien van 
natuurr en energie. Het gaat daarom te ver om te veronderstellen dat de bewoners die 
zeggenn dat ze minder energie verbruiken de intentie hebben om energie te besparen. 
Zee bedoelden waarschijnlijk dat ze minder energie afnemen van het energiebedrijf, 
omdatt ze zonnestroom gebruikten.1 Ook in Amersfoort leidden de zonnepanelen 
enn de regelmatige terugkoppeling van informatie over het elektriciteitsgebruik 
niett tot reductie van het elektriciteitsgebruik, hoewel de bewoners zelf meenden van 
wel.. In Amsterdam meenden de bewoners zelf niet eens dat zij energie bespaarden. 

HerhaaldHerhaald gebruik 

Eenn vierde succes van de pilotprojecten met zonnecellen in de woningbouw is dat 
actorenn direct na de bouw opnieuw zonnecellen toepasten of afnamen. Herhaald 
gebruikk kon van de bewoners van de dakenprojecten niet worden verwacht, omdat 
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zee geen nieuwe zonnepanelen mogen toevoegen aan hun woning. De bewoners 
vann het AC-project hebben deze mogelijkheid wel, maar hebben dat naar alle waar-
schijnlijkheidd niet gedaan. 

Dee deelnemers konden wel nieuwe projecten met zonnecellen in de woning-
bouww realiseren. Voor de nieuwkomers is dat vanzelfsprekender dan voor de acto-
renn uit bestaande socio-technologische regimes. Voor de leveranciers van zonne-
cellenn en Novem waren de pilotprojecten geen aanleiding om te twijfelen over de 
mogelijkhedenn van zonnecellen in de woningbouw en de niche 'uit te laten doven'. 
Velee neven- en vervolgprojecten werden gerealiseerd respectievelijk ondersteund. 
Ookk vele actoren die niet eerder iets met zonnecellen deden, gingen door met het 
toepassenn van deze nieuwe technologie. In Amersfoort werd onder meer het i MW-
projectt gerealiseerd, hetgeen ook deelnemers uit Amsterdam en Apeldoorn nieuwe 
mogelijkhedenn bood. Op dit punt vormde het project in Amsterdam een uitzonde-
ring.. Behalve de architect was geen van de deelnemers direct na het pilotproject 
betrokkenn bij vergelijkbare vervolgprojecten. Bij het energiebedrijf liep op dat 
momentt alleen een klein technisch proefproject met AC-modules. Na fusies met 
anderee energiebedrijven is het energiebedrijf overigens wel weer actief geworden. 
Ookk sommige deelnemers van de andere pilotprojecten waren niet bij vervolgpro-
jectenn betrokken, zoals sommige architecten en de woningcorporatie in Amers-
foort.. Een architect gaf aan dat hij zonnepanelen wel zou toepassen indien zijn 
opdrachtgeverss daarom vroegen. Hij achtte zich dus afhankelijk van het initiatief 
vann andere partijen. Toch kunnen ook architecten zich actief profileren om 
nieuwee opdrachten voor zonnecellen te verwerven of zelfs het initiatief nemen om 
zonnecellenn toe te passen, zoals de architect uit Amsterdam deed voor een vervolg-
projectt dat uiteindelijk niet doorging. 

Dee nieuwe projecten die deelnemers realiseerden bleken zich niet altijd in 
dezelfdee deelmarkt van zonnecellen te bevinden als het pilotproject. Meerdere acto-
renn stapten bij vervolgprojecten meer of minder doelbewust over naar een andere 
deelmarkt.. Dit verschijnsel van het identificeren en ontwikkelen van nieuwe deel-
marktenn vanuit een technologische of marktniche kan nichevertakking worden 
genoemd. . 

Inn tabel 8.3 is deze nichevertakking weergegeven. Nieuwe deelmarkten ontston-
denn naast de bestaande deelmarkt en waren soms een vervanging ervan. Naast de 
woningbouww kwam de utiliteitsbouw in beeld als een geschikte markt. Ook de 
bestaandee bouw werd gezien als een goede aanvulling op de nieuwbouw. De ver-
volgprojectenn in de bestaande bouw betekenden tevens een vertakking van de tech-
nischee toepassingen. Hier werden geen grote dakgeïntegreerde systemen toege-
past,, zoals in de nieuwbouw, maar AC-modules, kleine systemen die op het dak 
geplaatstt kunnen worden. Er zijn ook een paar deelmarkten vrijwel afgevallen. De 
huursectorr bijvoorbeeld werd minder aantrekkelijk. Zelfs de initiatiefnemer van 
hett project in de huursector (REMU) verlegde het zwaartepunt naar koopwo-
ningen.. En de zonnepanelen in de woningbouw als kleine productie-eenheid van 
hett energiebedrijf bleken minder aantrekkelijk te zijn voor initiatiefnemers dan 
zonnepanelenn in handen van particuliere eindgebruikers. 
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Alss nichevertakking als criterium voor succes wordt gezien dan onderscheidt het 
AC-projectt zich negatief van de drie 'dakenprojecten'.3 

Tabell  8.3. Nichevertakking 

AmsterdamAmsterdam Apeldoorn Amersfoort AC-project 

bouwsector r 

soortt bouw 

eigendomm woning 

eigendomm PV 

utiliteitsbouw w 

woningbouw w 

anders s 

(ver)nieuwbouw w 

bestaandee bouw 

koop p 

huur r 

energiebedrijf f 

woningcorporatie e 

particulier r 

natuurstroom m 

HetHet succes van de projecten 

Omm een eindoordeel te kunnen geven over het succes van de pilotprojecten is eerst 
dee samenhang tussen de directe effecten bekeken op het niveau van de bijbeho-
rendee indicatoren. In tabel 8.4 zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de 
projectenn weergegeven. Het volgende is geconstateerd over samenhang in de effec-
tenn op de deelnemers: 
1.. Medewerking van nieuwe actoren verkrijgen is niet direct verbonden aan één 

vann de andere effectindicatoren. 
2.. Interactief leren, interne aanpassingen en herhaald gebruik zijn met elkaar ver-

bonden.. De onderzochte pilotprojecten hebben deelnemers aangezet tot 
internee aanpassingen en herhaald gebruik als ze overtuigd waren geraakt van de 
mogelijkhedenn van zonnecellen in de woningbouw. Deze drie effecten geven 
gezamenlijkk een goed beeld van de versteviging en uitbreiding van het innova-
tie-diffusienetwerkk rond zonnecellen in de woningbouw. 

3.. Veel leren door deelnemers en nichevertakking hebben met elkaar te maken. 
Inn de projecten waarin veel is geleerd zijn de deelnemers klaarblijkelijk moge-
lijkhedenn voor andere deelmarkten gaan zien. 
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4.. Veel leren en leren over bewoners lijken met elkaar te maken te hebben. In de 
projectenn waarin veel is geleerd en leerervaringen dus over meer onderwerpen 
zijnn verspreid is er iets over de bewoners geleerd. Dit is vermoedelijk geen één 
opp één relatie. In projecten met leerdoelen die specifiek op bewoners zijn 
gerichtt bijvoorbeeld hoeven deelnemers uiteraard niet veel te leren om over 
bewonerss te leren. 

5.. Positief leren blijkt niet beter te zijn dan negatief leren. Projecten waarin voor-
namelijkk negatiefis geleerd hebben niet minder succes gezien de andere effec-
ten.. Als alleen de genoemde leerervaringen worden bekeken lijk t het er zelfs op 
datt nichevertakking optreedt als leerervaringen overwegend negatief zijn. Als 
lerenn over belangrijke discussiepunten en ervaringen in de gebruiksfase worden 
meegewogenn blijkt dat dit niet klopt. In Amersfoort was negatief en positief 
lerenn in evenwicht en vond wel nichevertakking plaats. 

Tabe ll  8 .4 . Effecten o p deelnemers 

Amsterdam Amsterdam Apeldoorn Apeldoorn Amersfoort Amersfoort AC-project AC-project 

LEREN N 

Veell leren Veel geleerd over diverse Veel geleerd over diverse Zeer veel geleerd over 

onderwerpenn onderwerpen vele onderwerpen 

NietNiet  veel  geleerd  over 

eeneen beperkt  aantal 

onderwerpen onderwerpen 

Interactieff leren Geen gedeelde toekomstvisie. Gedeelde, vrij algemene Gedeelde en gespecifi 

EnkeleEnkele gedeelde leererva- toekomstvisie. Gedeelde ceerde toekomstvisie. 

ringen,ringen, ook tegengestelde en tegengestelde leer-

ervaringen n 

Positieff en 

negatieff leren 

Gedeeldee toekomst-

visie.. Enkele gedeelde 

Veell gedeelde en enkele en tegengestelde leer-

tegengesteldee leer- ervaringen 

ervaringen n 

OverwegendOverwegend  negatief  leren  Overwegend  negatief  leren  Negatie f en positie f leren Negatie f en positie f 

inn evenwicht leren in evenwicht 

Lerenn over Geleerd over bewoners Geleerd over bewoners Geleerd over bewoners Niet geleerd over bewo-

betroffenenn door 3 deelnemers door 2 deelnemers d o o r 3 deelnemers ner$ 

SOCIALEE AANPASSING 

Internee aanpas- Alleen aanpassingen bij 2 Aanpassingen bi j 

singenn nieuwkomers 5 deelnemers 

Aanpassingenn bij 

55 deelnemers 

Aanpassingenn bij 2 

actorenn u i t be-

staandee regimes 

T O E N E M E N DD GEBRUIK 

Coöperat iee Energiebedrijf, bouw- Energiebedrijf, bouw-

nieuwee actoren parti jen en gemeente parti jen en gemeente 

Herhaaldd Architect betrokken bij Vrijwel alle deelnemers 

gebrui kk  nieuw  project.  Energiebedrijf  realiseerde n nieuw e 

realiseerderealiseerde  alteen  een klein  projecte n 

technischtechnisch  proefproject 

Energiebedrijff en bouw- Bouwpart i jen en 

part i jenn PV-leverancier 

Vri jwell alle deelnemers Vrijwel alle deel-

betrokkenn bi j vervolg- nemers realiseerden 

projectenn nieuwe projecten 

Nichevertakkingg Vertakking Vertakking g Vertakking g GeenGeen vertakking 

Cursief:: geen o f beperkt effect 
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2. 2. 

Overr de samenhang in de effecten op betroffenen is het volgende geconstateerd 
(ziee tabel 8.5): 
1.. In alle projecten zijn de zonnecelsystemen geaccepteerd door de toekomstige 

bewoners.. De verkoopprocedure liep voorspoedig. Voor zover bekend zag nie-
mandd van het kopen van de woning af vanwege het zonnecelsysteem. Accepta-
tiee staat los van de overige effecten. 
Positieff  leren door bewoners en aanpassing van het gebruikspatroon hangen 
niett samen, hoewel het op basis van de verschillen tussen de projecten in 
Amsterdamm en Apeldoorn wel zo lijk t te zijn. De bewoners in Apeldoorn die 
zeggenn dat zij hun gebruikspatroon aanpassen stonden echter niet positiever 
tegenoverr zonnecellen. Ze hadden wel een uitgesprokener mening over zonne-
cellenn dan degenen die hun gebruikspatroon naar eigen zeggen niet aanpasten. 
Dee houding tijdens de koop klonk door in de houding bij gebruik. In Apel-
doornn waar de houding bij koop zeer positief was, bleef de houding bij bewo-
ningg positief. In Amsterdam daarentegen was de houding vanaf het begin niet 
zoo positief. Het zou echter niet juist zijn om te veronderstellen dat er sprake is 
vann een directe relatie, aangezien bewoners hun houding kunnen bijstellen op 
basiss van ervaring met de zonnecellen. In een pilotproject in Barendrecht is 
inderdaadd gebleken dat de houding van bewoners door ervaring wel degelijk 
positieff  kan veranderen (Van Mierlo 2000). 

Tabell  8.5. Effecten op betroffenen 

LEREN N 

Houdingg bij 
acceptatie e 

Positieff leren 

Amsterdam Amsterdam 

MeerderheidMeerderheid bewoners 

negatief negatief 

HoudingHouding meerderheid be-

wonerswoners negatief gebleven 

SOCIALEE AANPASSING 

Gedragsaanpassing g GeenGeen intentie tot energie-

besparing besparing 

Apeldoorn Apeldoorn 

Meerderheidd bewoners 
positief f 

Houdingg meerderheid 
bewonerss positief ge-
bleven n 

(Intentiee tot) aanpas-
singg gebruikspatroon 

Amersfoort Amersfoort 

ZonnecellenZonnecellen werden niet 

zozo belangrijk gevonden (1) 

Niett bekend 

Intentiee tot energie-
besparing g 

AC-project AC-project 

Niett bekend 

Niett bekend 

Niett bekend 

Geenn (intentie tot) Geen feitelijke energie-
energiebesparingg besparing 

TOENEMENDD GEBRUIK 

Acceptatie e Zonnewoningenn goed 
geaccepteerdd door 
kopers s 

Zonnewoningenn goed Zonnewoningen goed Zonnewoningen goed 
geaccepteerdd door geaccepteerd door geaccepteerd door 
koperss huurders kopers 

Cursief:: geen of beperkt effect 
(1)) Gebaseerd op ander onderzoek, dus niet vergelijkbaar met Apeldoorn en Amsterdam 
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Dee pilotprojecten zijn gezien hun vele positieve effecten een groot succes in de 
verderee verspreiding van zonnecellen. In twee opzichten zijn alle onderzochte pro-
jectenn geslaagd. Vele nieuwe partijen participeerden in de projecten en de toekom-
stigee bewoners hebben de zonnepanelen zonder problemen geaccepteerd. Deze 
eerstee uitbreiding van het innovatie-diffusienetwerk rond zonnecellen in de 
woningbouww is tevens het eerste succes van de projecten. Maar liefst drie van de 
vierr projecten zijn succesvol wat betreft de cluster van effecten interactief leren, 
internee aanpassingen en herhaald gebruik. De deelnemers hebben van elkaar 
geleerdd en dat heeft hen ertoe aangezet om nieuwe projecten te realiseren en de 
aanpakk van nieuwe projecten te verbeteren. Hoewel de blijvende participatie 
vann de deelnemers uit de pilotprojecten op het totaal van alle projectontwikke-
laars,, architecten en gemeenten in Nederland niet zoveel betekent, heeft dit wel 
eenn sneeuwbaleffect. In nieuwe projecten kunnen immers weer actoren partici-
perenn die nog geen ervaring hebben met zonnecellen. 

Veell  leren, leren over betroffenen en nichevertakking hebben ook plaatsgevon-
denn in drie van de vier projecten. Naast een versteviging van de deelmarkt waar de 
pilotprojectenn zich op richtten hebben de pilotprojecten dus ook geleid tot het 
explorerenn van nieuwe deelmarkten. Over de effecten op de houding en het gedrag 
vann bewoners is, behalve over de acceptatie minder bekend. Het project in Apel-
doornn heeft tot positief leren en aanpassing van het gebruikspatroon geleid. Het 
anderee onderzochte project in Amsterdam niet. 

Dee totstandkomin g 

InIn de volgende paragrafen wordt de totstandkoming van de projecten beschreven. 
Nett als in de beschrijving van de casus gaat het om vier processen: netwerkvor-
ming,, onderhandeling, kennisuitwisseling en sturing. 

Omdatt bij een procesbenadering de chronologische volgorde van gebeurtenis-
senn van belang is, zijn in tabel 8.6 de projectfasen en de bijbehorende data weerge-
geven.. De fasen verliepen nauwelijks synchroon. Dit had echter weinig met de 
zonnecellenn te maken. Vanaf het moment dat de locatie was bepaald tot de 
gebruiks-- en evaluatiefase volgde de totstandkoming van de PV-projecten het 
bouwproces.. De terminologie voor de fasering van een bouwproject is daarom 
goedd geschikt om de totstandkoming van de PV-projecten in te delen. 

Netwerkvorming Netwerkvorming 

TijdelijkeTijdelijke netwerken 
Voorr de verspreiding van een nieuwe technologie is een volledig innovatie-
diffusienetwerkk van verschillende actoren nodig. De ontwikkeling van het innova-
tie-diffusienetwerkk voor zonnecellen in de woningbouw blijkt voor een deel plaats te 
vindenn binnen pilotprojecten. De tijdelijke netwerken van actoren die de vier pilot-
projectenn realiseerden waren allen heterogeen van aard. In alle netwerken waren 
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Tabell  8.6. Totstandkoming chronologisch 

fase fase 

initiatief f 

definitie e 

ontwerp p 

bouw w 

gebeurtenis gebeurtenis 

aanleidingg project 

haalbaarheidsstudie e 
afgerond d 

locatiee bepaald 

opdrachtgeverr bouw 
enn architect vast-
gesteld d 

subsidiee definitief 

contractenn met 
opdrachtgever r 
nieuwbouw w 

startt bouw 

Amsterdam Amsterdam 

aprill 1991 

eindd 1993 

beginn 1992 

septemberr 1993 

zomerr 1992 (Novem) 
zomerr 1993 (Thermie) 

februarii 1994 
(intentieverklaring) ) 
februarii 1995 
(definitief)? ? 

septemberr 1994 

Apeldoorn Apeldoorn 

eindd 1991 

oktoberr 1992 

eindd 1994 

19944 (projectont-
wikkelaar,, architect 1 ] 
19966 (architect 2) 

1994/19966 (Novem) 

februarii 1996 
(intentieverklaring) ) 
junii 1996 (contract) 

19966 ( 1 e fase) 
19988 (2£ fase) 

Amersfoort Amersfoort 

aprill 1993 

n.v.t. . 

septemberr 1993 

augustuss 1993 

decemberr 1993 
(Novem) ) 

aprill 1994 

oktoberr 1994 
novemberr 1995 

AC-project AC-project 

aprill 1994 

n.v.t. . 

beginn 1994? 

beginn 1994? 

88 mei 1995 

gebruikk oplevering woningen juni 1996 (laagbouw) 
septemberr 1996 
(hoogbouw) ) 

beginn 1997 ( T fase) augustus 1995 
eindd 1998 (2* fase) (1edeel) 

junii 1996 (2e deel) 

aprill 1996 

opleveringg PV 1996,, 2 oplevering 
1999 9 

paarr maanden 
naa woningen 

halverwegee 1996 april 1996 

nieuwkomerss (PV-leveranciers, subsidiegevers, adviesbureaus) betrokken. Het AC-
projectt was, gezien de deelnemers iets minder heterogeen dan de andere projecten, 
omdatt er geen subsidiegever of energiebedrijf als projectpartner in participeerde. De 
projectenn stemden wel weer overeen wat betreft de rol van de bewoners. In geen 
enkell  project hadden de bewoners invloed op de realisatie van de zonnewoningen. 

Dee vertegenwoordiging van de deelnemers in het tijdelijke netwerk liet in twee 
vann de drie projecten te wensen over. Vooral de projecten in Amsterdam en Apel-
doornn hadden te kampen met een slechte overdracht bij persoonswisselingen 
onderr meer bij de overgang van voorbereiding naar uitvoering. In Apeldoorn 
stoktee de besluitvorming bovendien omdat de vertegenwoordigers onvoldoende 
beslissingsbevoegdhedenn hadden. 

InIn Apeldoorn verliep de netwerkvorming en daarmee de totstandkoming van 
hethet project traag. De eerste gemeente die was benaderd wilde niet participeren 
onderr de gestelde voorwaarden. Hieruit blijkt dat niet alleen de structuur van het 
uiteindelijkee tijdelijke netwerk van belang is, maar ook de wijze waarop het net-
werkk gevormd is. De netwerkvorming rond het project in Amersfoort verliep zeer 
soepel.. De deelnemers waren het snel eens over de samenwerking. Doordat het 
netwerkk werd gevormd op basis van bestaande bilaterale contacten bestond er een 
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Tabe ll  8 .7 . Mot ieven voo r deelname 

Amsterdam Amsterdam Apeldoorn Apeldoorn Amersfoort Amersfoort AC-project AC-project 

PV-leverancierr Marktontwikkel ing; 

lerenn over systeemcon-

ceptt en dakintegratie 

Lerenn over eindgebrui-

kers;; ontwikkel ing 

dakintegratie e 

Novemm Leren over verkaveling en Leren over eigendom 

eigendomsverhoudingen; ; 

ontwikkel ingg dakinte-

gratie e 

Lerenn over dakintegratie Voor imago van bedr i j f 

enn systeemconcept FV-markt opgaan 

Lerenn over eigendom en 

beheer;; goede beleids-

matigee aanpak 

Energiebedrijff Leren over technische en Zel f ervaring opdoen ; Duurzame energie- (Aanslui tvoorwaarden 

organisatorischee aspec-

ten;; demonstrat ie aan 

energie-,, bouwbedri jven 

enn publiek; acceptatie 

onderr bewoners en 

publiekk verhogen 

Opdrachtgeverr Innovatie/ publ ic i te i t ; 

b o uww groot project realiseren; 

aandachtt voor mil ieu 

Architectt Moo i project realiseren; 

leefbaree woningen ont -

werpen n 

doelenn realiseren; leren formuleren) 

overr PV en bouwproces 

PVV heeft toekomst ; 

maatschappeli jkee taak 

enn wetteli jke verplich-

t ing ;; concurrentie; com-

binatiee van duurzame 

bronnen n 

Ervaringg opdoen met PV; Aandacht voor mil ieu Projectontwikkelaar 1 : 

publ ic i te i t ;; g roo t project en energie; innovatie; Extra energiemaatregel; 

realiserenn kans op f inanciering zichtbare energiemaat-

extraa mil ieumaatregelen regel; profileren met 

ietss nieuws 

Projectontwikkelaarr 2: 

invul l ingg mil ieudoelen; 

ietss extra's voor de be-

woners s 

Architectt 1 en 2: 

Bijdragenn aan PV; 

extraa opdrachten ver-

werven n 

Architectt 1: 

ervaringg opdoen 

Architectt 2: 

interessee nieuwe energie-

technieken n 

Landelijkee ui tstral ing Architect 1 en 2: 

vann project; aansluit ing Opdrach t uitvoeren 

bijj aandacht voor duur- Archi tect 2: 

zaamm bouwen; achter- ervaring opdoen met 

grondenn PV leren zonnecollectoren en 

kennenn -panelen 

Gemeente e 

Aannemer r 

Aandachtt voor mi l ieu; 

profi lerenn van de nieuw-

bouwwi jk ;; iets leuks 

doenn voor bewoners 

Uitwerkingg mil ieubeleid; {Mi l ieuwi jk realiseren); (Mi l ieuwi jk realiseren); 

voor touww nemen (experimenten uit- (experimenten uitvoe-

voeren)) ren) 

Goedee aansluitingen 

realiseren n 

Innovatief; ; 

extraa prof i ler ing 

Algemeenn Leermotieven bi j de helft Leermotieven bij 5 van Leermotieven bi j 4 van Leermotieven bi j 1 

vann de deelnemers de 8 deelnemers de 6 deelnemers deelnemer 

(Tussenn haakjes: secundaire ac tor ) 
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fundamentt van vertrouwen. Nog belangrijker is wellicht de mate waarin de partici-
patiee vrijwilli g was. De mate van vrijwilligheid varieerde van een geheel vrijwillig e 
actievee keuze, tot akkoord gaan met een soort 'package deal' of geen weerstand bie-
denn aan een opdracht. De woningcorporatie in Amersfoort en het energiebedrijf in 
Apeldoornn bijvoorbeeld kozen bewust voor de zonnecellen. In Apeldoorn en in het 
AC-projectt is er geen twijfel over mogelijk dat de projectontwikkelaars vrijwilli g 
participeerden,, omdat zij zelf het initiatief voor een project met zonnecellen had-
denn genomen. De projectontwikkelaar in Amsterdam daarentegen was bereid om 
zonnecellenn toe te passen, omdat het een eis was in de prijsvraag voor een groot, 
interessantt nieuwbouwproject. Enkele architecten maakten een ontwerp met zon-
necellen,, omdat hun opdrachtgever dat verlangde. 

Dee deelnemers kunnen behalve op hun sociale rol ook worden gekenschetst op 
basiss van hun motieven (zie tabel 8.7). Drie soorten motieven waren dominant in 
dee pilotprojecten: milieumotieven, leermotieven en de wens om zich te profileren. 
Voorr de leveranciers was marktontwikkeling een belangrijk motief. Daarnaast 
wildee Shell Solar Energy in tegenstelling tot Ecotec Systems ook leren van alle pro-
jecten.. Voor Novem waren leren en productontwikkeling belangrijk. De energie-
bedrijvenn wilden vooral leren over zonnecellen en meenden met het project invul-
lingg te kunnen geven aan hun duurzame energiedoelen. De gemeenten en de 
opdrachtgeverss voor de bouw participeerden ook vanuit een milieumotief. Zij wil-
denn zich ook met het project profileren. Leren was voor de gemeenten en de 
opdrachtgeverss van de bouw juist niet zo belangrijk. De motieven van de architec-
tenn waren zo gevarieerd dat zij niet samengevoegd kunnen worden. 

Alss de leermotieven per project worden vergeleken blijkt dat de dakenprojecten 
echtee 'leerprojecten' waren, omdat de helft of meer van de deelnemers iets wilden 
lerenn van het project. Een verschil was dat in Amsterdam geen van de bouwpartijen 
zelfleermotievenzelfleermotieven had en in de andere twee dakenprojecten wel. 

Socio-technobgischeSocio-technobgische regimes 
Omm radicaal nieuwe technologieën grootschalig toe te kunnen passen moet het 
bestaandee socio-technologische regime veranderen. Een dergelijke regimeverande-
ringg vereist de betrokkenheid van relatieve buitenstaanders. Het moet bovendien 
gedragenn worden door actoren van het bestaande regime. Alle pilotprojecten 
warenn ideaal in dit opzicht: 
1.. Er was een vroege betrokkenheid van de leverancier van zonnecellen Shell 

Solarr Energy of Ecotec Systems en soms Novem en het adviesbureau Ecofys. 
Zijj  waren de actoren uit de PV-niche. Zij hadden als primaire wens om zonne-
cellenn (op termijn) grootschalig te kunnen introduceren. De projecten dreven 
voorr een deel op hun kennis over zonnecelsystemen. Participatie van deze acto-
renn in een vroeg stadium was daarom noodzakelijk. Dit relativeert de kritiek 
vann bouwpartijen op de vroege betrokkenheid van de leverancier van de zonne-
celsystemen.. Op het moment van de pilotprojecten bestonden er geen andere 
actorenn die het potentiële nieuwe regime konden vertegenwoordigen. 
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2.. De pilotprojecten werden gedragen door bestaande regimes. De onderzochte 
pilotprojectenn laten daar twee varianten op zien. In de eerste variant werden de 
projectenn gedragen door de projectontwikkelaar. Dit was de situatie in het AC-
projectt en in Apeldoorn. Het draagvlak binnen de energiebedrijven voor deze 
projectenn was beperkt of afwezig. In de tweede variant bestond het draagvlak in 
eerstee instantie bij het energiebedrijf, zoals het geval was in Amsterdam en 
Amersfoort.. Het draagvlak onder architecten was in beide varianten hetzelfde. 

Hoewell  juist actoren uit de energiesector en bouwsector de projecten trokken, 
kunnenn zij niet als vertegenwoordigers van het potentiële nieuwe PV-regime wor-
denn beschouwd. Zij hadden ten tijde van de totstandkoming van de pilotprojecten 
nogg geen beleid ten aanzien van zonnecellen en hadden er ook geen of weinig ken-
niss over. 

Inn de pilotprojecten kwamen dus drie werelden samen. De bouwsector, de ener-
giesectorr en de PV-actoren. Zowel de bouwsector als de energiesector zijn onder-
deell  van bestaande socio-technologische regimes. Bouwpartijen zijn partijen die 
gewoonlijkk gezamenlijk een nieuwbouwproject realiseren: de projectontwikkelaar, 
dee architect en de aannemer. De gemeente en de woningcorporatie kunnen ook als 
'bouwpartij'' worden gezien. De confrontatie tussen de verschillende werelden 
vondd niet alleen plaats op het snijvlak van de PV-wereld en de andere twee, maar 
ookk tussen de bouw- en de energiesector. Dit zal blijken uit paragraaf Goede 
onderhandelingen.. De bewoners maakten onderdeel uit van beide bestaande regi-
mess als eigenaar of huurder van de woning en als elektriciteitsgebruiker. 

GoedeGoede onderhandelingen 

InIn een complexe, onzekere omgeving is principieel onderhandelen de aangewezen 
vormm van interactie om naar win-win situaties te kunnen streven. Er moet dan 
onderr meer overeenstemming zijn over een projectdoel. Dit doel moet breed 
genoegg zijn om belangen aan bod te laten komen en voor de deelnemers specifiek 
genoegg zijn om zich voor in te zetten. In alle projecten waren de deelnemers het 
eenss over het doel om zonnewoningen te realiseren. Sommige deelnemers hadden 
eigenn specifieke doelen ten aanzien van zonnecellen, voor andere lag de nadruk 
meerr op het realiseren van de woningen. De deelnemers konden hun eigen doelen 
voldoendee onderbrengen in het projectdoel. 

Tochh kunnen de projecten niet onder één noemer worden gebracht wat betreft 
dee projectdoelen. Er was een grote verscheidenheid aan ambities. De drie projecten 
diee naar dakintegratie streefden waren ambitieus, omdat zij iets wilden presteren 
datt in een eerder project niet goed gelukt was.4 Het AC-project was technisch 
gezienn innovatiever, omdat de woningen met een PV-systeem werden toegerust dat 
nogg niet eerder was toegepast. De technische integratie en daarmee de bouwkun-
digee complexiteit was echter beperkt door het systeem boven op de daken te plaat-
sen.. Voor de architecten was het geen enkel probleem om de kleine AC-modules 
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toee te voegen aan het ontwerp voor de woningen. Bovendien waren het relatief 
goedkopee systemen, omdat ze zo klein waren. 

Dee ambitie van een project kan worden afgelezen aan de technische en sociale 
innovativiteit,, aan de mate waarin integratie van de nieuwe technologie in be-
staandestaande technische en sociale systemen wordt nagestreefd en aan schaalkenmerken, 
zoalss de omvang van het tijdelijke netwerk, de omvang van het te realiseren techni-
schee systeem en het aantal woningen. Een hoge ambitie brengt grote financiële risi-
co'ss met zich mee door onbekendheid met investeringskosten en meerwerkkosten. 

Hett project in Amsterdam is het meest ambitieuze project. Het tijdelijke net-
werkk was zeer uitgebreid doordat er twee subsidiegevers en twee leveranciers bij 
betrokkenn waren. Het was ook het eerste project waarin de stap werd gewaagd van 
dee 10 zonnewoningen gerealiseerd in Heerhugowaard naar ioo woningen. Het 
belangrijkstee was dat de initiatiefnemers de zonnecellen vanaf de allereerste fase 
wildenn integreren in het gehele (stede)bouwkundige proces, terwijl in de andere 
projectenn de verkaveling van de gekozen locaties als uitgangspunt werd genomen. 
Dee projecten in Apeldoorn en Amersfoort zijn vanwege hun doel om grote dak-
geïntegreerdee systemen te realiseren ook vrij ambitieus te noemen. Het AC-project 
was,, hoewel technisch innovatief, het minst ambitieus. 

Inn een principieel onderhandelingsproces bestaat niet alleen overeenstemming 
overr het projectdoel, maar ook over het proces. Of, zoals Susskind en anderen het 
noemen,, het proces moet zelforganiserend zijn (Susskind et al. 1999). De deelne-
merss kunnen bijvoorbeeld eigen procesnormen vastleggen. Alleen in het project in 
Amersfoortt hebben deelnemers procesafspraken gemaakt die specifiek voor het 
PV-projectt golden. In het AC-project werden zoveel mogelijk de normale bouw-
proceduress gevolgd. In Apeldoorn en Amsterdam voelden sommige deelnemers 
zichh onvoldoende eigenaar van de wijze waarop het project tot stand kwam. Ook 
watt betreft de openheid en de creativiteit van het onderhandelingsproces is Amers-
foortt de positieve uitzondering. In dit project namen de deelnemers elkaar serieus. 
Zee waren helder over hun eigen positie en zenen zich serieus in voor het project. 
Hoewell  de onderhandelingen niet echt creatief verliepen in die zin dat meerdere 
optiess werden uitgezocht, waren de deelnemers meestal tevreden over de gekozen 
oplossingen.. In Amsterdam en Apeldoorn bestonden wrijvingen tussen deelne-
mers.. Deze wrijvingen concentreerden zich op de verhouding tussen het energie-
bedrijff  en de projectontwikkelaar. Dit had onder meer te maken met de verwach-
tingenn die de actoren hadden over de inzet van de ander. De gemeente en de 
projectontwikkelaarr in Amsterdam vonden bijvoorbeeld dat het energiebedrijf 
niett zo zou moeten 'pushen', terwijl de projectontwikkelaar in Apeldoorn juist een 
groteree inzet van het energiebedrijf verwachtte. Veel genomen besluiten werden 
niett door alle deelnemers in Apeldoorn en Amsterdam goedgekeurd. Ze legden 
zichh erbij neer. Tijdens de bouw ontstonden bovendien afstemmingsproblemen 
tussenn de PV-leverancier en de aannemer. 

Doorr de keuze voor eenvoud in het AC-project was een open onderhandelings-
process daar niet aan de orde. Maar ook daar zijn aanwijzingen dat de samenwer-
kingg beter had kunnen verlopen. Ecotec Systems die in opdracht van de project-
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ontwikkelaarr de contacten met andere partijen onderhield was niet geheel tevreden 
mett de samenwerking. 

Eenn ander kenmerk van principieel onderhandelen is gebruik maken van externe 
informatie.. Bruikbare eigen ervaring, zoals rond zonthermische systemen, werd 
doorr de nieuwe deelnemers waar mogelijk benut. Voor de twee projecten waarvoor 
inn 1991 al het initiatief werd genomen werd de beperkte beschikbare informatie ont-
slotenn middels een haalbaarheidsstudie. De processen waren verder grotendeels 
gebaseerdd op de kennis over zonnecellen die de nieuwkomers en het energiebedrijf 
inbrachten.. De architecten kregen informatie via de energiebedrijven en de PV-
leveranciers.. In het AC-project had geen enkele deelnemer ervaring met zonnecel-
len.. Ecotec Systems heeft zich hierover bij meerdere leveranciers geïnformeerd. 
Alleenn in Apeldoorn was ervoor gekozen om een architect die ervaring had met zon-
necellenn in een renovatieproject een brochure te laten schrijven. Op deze wijze 
werdd de kennis van een 'soortgenoot' voor de architecten van het project in Apel-
doornn ontsloten. Omdat de bouwkundige kwaliteit van zonnedaken zorgen baar-
den,, zijn voor de dakconstructies in Amsterdam en Amersfoort testen uitgevoerd. 
Dezee testen kunnen als een vorm van 'joint fact finding' worden gezien. 

Err zijn geen aanwijzingen dat bij de realisatie van de projecten belangrijke 
externee informatie over het hoofd is gezien. Er was op het moment van de onder-
handelingenn bovendien maar weinig geschikte externe informatie beschikbaar. 
Voorr de onderzochte pilotprojecten is gebruik maken van externe informatie dan 
ookk geen onderscheidend evaluatiecriterium. 

Netwerksturing Netwerksturing 

Projectleiderss kunnen ernaar streven de onderhandelingen te richten op het berei-
kenn van win-win situaties. Of dit gebeurde kan alleen worden beoordeeld voor de 
periodeperiode voorafgaand aan de bouw, want daarna kenden alle onderzochte projecten 
coördinatieproblemen.. In de drie dakenprojecten waren de bouwvan de woningen 
enn de installatie van de zonnepanelen slecht op elkaar afgestemd, omdat de op-
drachtgeverr van de zonnepanelen niet dezelfde was als van de bouw. Coördinatie 
ontbrakk simpelweg. Ook in het AC-project waar de bouw- en de PV-opdrachtgever 
well  een en dezelfde waren was de uitvoering lastig. 

Inn de fasen voorafgaand aan de bouww bestond meer onderscheid tussen de pro-
jecten.. In twee projecten was de sturing door de projectleider niet gelegitimeerd. In 
Apeldoornn vonden deelnemers het energiebedrijf als projectleider te afwachtend 
enn in Amsterdam vonden deelnemers dat het energiebedrijf teveel op de inhoud 
stuurdee en te weinig oog had voor de belangen van anderen. Enkele deelnemers 
vann deze projecten gaven daarom aan dat zij behoefte hadden aan een onafhanke-
lij kk procescoördinator. Belangrijke sturende kracht in het project in Apeldoorn 
kwamm van de PV-leverancier en de projectontwikkelaar. In Amsterdam bemid-
deldee de gemeente bij impasses. 

Inn Amersfoort en het AC-project was de sturing wel gelegitimeerd. Het AC-pro-
jectt kenmerkte zich echter niet door netwerksturing. Het project in Amersfoort 
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wel.. Dit project maakt duidelijk dat projectleiders op een eenvoudige manier de 
netwerkvorming,, de onderhandelingen en de kennisuitwisseling met bewoners 
positieff  kunnen beïnvloeden. De projectleider vond het belangrijk dat de deelne-
merss informatie uitwisselden. De deelnemers die regelmatig bijeen kwamen in een 
projectgroepp hadden allen een rol in de voorbereiding van de vergaderingen. Ook 
hethet houden van een tussenevaluatie en een eindevaluatie, waarvoor de deelnemers 
allenn vooraf onderwerpen aan konden dragen kan als een vorm van netwerksturing 
wordenn gezien. Ten slotte heeft het energiebedrijf als projectleider, bijvoorbeeld 
doorr een communicatiewerkgroep in te stellen, steeds helder gemaakt dat niet 
alleenn de technische aspecten, maar ook sociale aspecten heel belangrijk werden 
geacht. . 

KennisKennis voor en over bewoners 

Dee bewoners van de zonnewoningen participeerden niet in de totstandkoming van 
dee pilotprojecten. De interactie tussen de bewoners en de deelnemers verliep indi-
rectt via uitwisseling van kennis. Kennisuitwisseling verloopt goed als de schrifte-
lijkee en mondelinge informatie die bewoners krijgen goed is en als het product 
waarinn de nieuwe technologie is verwerkt aantrekkelijk is. De kennisuitwisseling 
tijdenss koop moet onderscheiden worden van de kennisuitwisseling tijdens bewo-
ning.. Tijdens de koop of bij de inschrijving voor een huurwoning hebben toekom-
stigee bewoners alleen nog maar een beeld van de nieuwe technologie. Op basis van 
ditt beeld bepalen zij of ze de zonnewoning aantrekkelijk vinden. Pas tijdens de 
bewoningg wordt de aantrekkelijkheid van de technologie ook bepaald door con-
cretee ervaringen met de zonnewoning, zoals met het uiterlijk van de daken met 
zonnepanelenn of de wijze waarop het energiebedrijf klachten afhandelt. 

Tijdenss de verkoop van de zonnewoningen in Apeldoorn was voldoende infor-
matiee verstrekt volgens de toekomstige bewoners. In Amsterdam echter waren de 
zonnepanelenn geen onderdeel van de eerste verkoopinformatie die woningzoeken-
denn ontvingen. De kopers vonden dan ook dat er onvoldoende informatie was ver-
strektt om te besluiten om een zonnewoning te kopen. Tijdens de bewoning was 
hett andersom. De informatievoorziening voor bewoners werd in Amsterdam onder 
invloedd van de lekkageproblemen uitgebreider dan in Apeldoorn. In Amersfoort is 
zowell  tijdens de inschrijving als tijdens de bewoning informatie verschaft aan de 
bewoners.. In het AC-project werd tijdens de verkoop wel informatie over de zonne-
cellenn verschaft, maar na oplevering van de woningen voor zover bekend niet. 

Dee aantrekkelijkheid van het product is afgelezen aan projectverschillen wat 
betreftt de eigendomsverhoudingen en de ervaringen in de gebruiksfase. Alleen 
overr Amsterdam en Apeldoorn zijn vergelijkbare enquêteresultaten beschikbaar. 
Hett verschil in eigendomsverhoudingen lijk t zich te weerspiegelen in de mening 
vann degenen die de woningen hadden gekocht. De kopers in Amsterdam die geen 
eigenaarr waren van hun zonnedak waren meer bezorgd over de juridische conse-
quentiess van het kopen van een PV-woning dan de kopers in Apeldoorn. Ook von-
denn de kopers in Amsterdam het een groter probleem dat zij hun dak niet zouden 
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kunnenn veranderen. Tijdens de koop was de technologie voor de bewoners in 
Amsterdamm dus minder aantrekkelijk dan voor de bewoners in Apeldoorn. 

Hetzelfdee geldt voor de periode van de bewoning. Tijdens de bewoning be-
zorgdee het zonnecelsysteem in Amsterdam de bewoners vrij veel overlast, met 
namee vanwege lekkages. In Apeldoorn waren wel problemen, maar deze werden 
minderr vaak als persoonlijke overlast ervaren. In beide projecten meende een deel 
vann de bewoners dat klachten slecht waren afgehandeld. In Amsterdam vonden de 
bewonerss nog meer dan tijdens de koop dat de zonnepanelen hen belemmerden in 
dee mogelijkheid om hun woning aan te passen. De positieve ervaringen waren niet 
onderscheidend.. Zowel in Amsterdam als in Apeldoorn vond een meerderheid de 
woningenn mooi. Ook de reactie van mensen in hun omgeving was over het alge-
meenn positief. 

Dee terugkoppeling van kennis over de bewoners naar de deelnemers verliep 
alleenn via informatie. Hierin onderscheiden de dakenprojecten zich gunstig van 
hett AC-project. Er was informatie over de acceptatie door toekomstige bewoners 
bijj  alle vier de projecten. Maar alleen in de dakenprojecten is onderzoek gedaan 
onderr de (toekomstige) bewoners. In deze projecten wisten de deelnemers boven-
dienn door klachten welke problemen bewoners van de zonnewoningen hadden. 

DeDe succesfactoren 

Inn tabel 8.8 staat een overzicht van de interne processen. De processen zijn beschre-
venn aan de hand van de oorspronkelijke en nieuw geformuleerde indicatoren. De 
projectenn onderscheiden zich op drie nieuwe procesindicatoren: gebruik maken van 
bestaandee bilaterale contacten, de hoogte van de ambities en leermotieven. Drie 
procesindicatorenn die van tevoren waren geformuleerd, zijn niet onderscheidend 
voorr de onderzochte pilotprojecten: de heterogeniteit van het netwerk, de overeen-
stemmingg over het projectdoel en gebruik maken van informatie uit de omgeving. 

Tussenn de indicatoren van netwerkvorming blijkt geen enkele samenhang te 
bestaan.. De indicatoren voor principieel onderhandelen vertonen wel samenhang. 
Dee cluster van zelforganiserend proces, open proces en creatief proces is heel strikt, 
wantt het komt maar in één project voor. Waarschijnlijk zijn deze indicatoren 
onlosmakelijkk met elkaar verbonden. Ze zijn dan ook samengevoegd tot de nieuwe 
indicatorr 'open en creatief proces'. Daarnaast blijkt dat in elk project overeenstem-
mingg over het projectdoel bestond en gebruik werd gemaakt van informatie uit de 
omgeving.. Het is goed denkbaar dat deelnemers pas tot overeenstemming over het 
projectdoell  kunnen komen als ze vinden dat er voldoende informatie uit de omge-
vingg is. Informatie uit de omgeving wordt dan ook niet meer als zelfstandige pro-
cesvoorwaardee beschouwd. 

Dee twee indicatoren van sturing komen niet altijd gezamenlijk voor. Omdat 
netwerksturingg niet voorkomt in een project zonder dat de sturing legitiem is en 
andersomm wel kan worden vermoed dat legitimiteit voor kan komen zonder dat 
sprakee is van netwerksturing, wordt verondersteld dat legitimiteit een voorwaarde 
iss voor netwerksturing. 
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Tabell  8.8. Netwerkvorming, onderhandelen en sturing 

Amsterdam Amsterdam Apeldoorn Apeldoorn Amersfoort Amersfoort AC-project AC-project 

NETWERKVORMING G 

Heterogeenn netwerk Tijdelijk netwerk van Tijdelijk netwerk van Tijdelijk netwerk van 
bouw-,, energie- en bouw-, energie- en bouw-, energie- en 
PV-partijen.. Bewo- PV-partijen. Bewo- PV-partijen. Bewoners 
nerss niet. ners niet. niet. 

Leermotieven n Leermotievenn nieuw-
komerskomers en energiebe-
drijf.. Bouwpartijen 

Bestaandee contacten Niet 
gebruiken n 

Vrijwillige e 
participatie e 

Juistee vertegen-
woordiging g 

ONDERHANDELEN N 

Beperkt:Beperkt: PVwas voor-
waarde waarde 

SlechteSlechte kennisover-
drachtdracht bij vele persoons-

Nieuwkomers,, ener- Nieuwkomers, energie-
giebedrijff en bouw- bedrijf en bouwpartijen 
partijenn gericht op gericht op leren 
leren n 

BestaandBestaand contact tussen Bestaande bilaterale 
projectontwikkelaarprojectontwikkelaar en contacten tussen 
gemeentegemeente woningcorporatie, ener-

giebedrijf,, gemeente en 
leverancier r 

Zeerr groot: eigen ini- Groot: vrijwillige aan-
tiatieff melding 

SlechteSlechte kennisover- Een beperkt probleem 
drachtdracht bij persoonswisse-
lingenlingen en te weinig 
beslissingsbevoegdheid beslissingsbevoegdheid 

Tijdelijkk netwerk van 
bouwpartijenn en een 
PV-partij.. Energie-
bedrijff is een secundaire 
actor.. Bewoners niet. 

AlleenAlleen architect gericht 
opop leren 

Niet Niet 

Zeerr groot: eigen ini 
tiatief f 

Geenn problemen 
voorr zover bekend 

Overeenstemmingg Overeenstemming 
overr doel 

Ambitiee projectdoel Zeer hoog 

Overeenstemmingg Overeenstemming 

Zelforganiserend d 
proces s 

Openn proces 

Creatieff proces 

Informatiee uit 
omgeving g 

STURING G 

Gelegitimeerde e 
sturing g 

Netwerksturing g 

NiemandNiemand voelde zich 
eigenaareigenaar van proces 

VeelVeel wrijvingen, 
veelveel gedogen 

VeelVeel keuzes en oplos-
singensingen werden gedoogd 

Gebruiktt voor 
zoverr nodig 

NietNiet gelegitimeerd: te 
sturend sturend 

VooralVooral sturing op 
inhoud inhoud 

Hoog g 

DeelDeel van deelnemers 
voeldevoelde zich geen eige-
naarnaar van proces 

Hoog g 

Specialee aanpak 

EnkeleEnkele centrale deelne- Open onderhande-
mersmers ontevreden over lingen op inbreng van 
houdinganderenhoudinganderen aannemer na 

VeelVeel keuzes en oplos- Tevredenheid over 
singensingen werden gedoogd besluiten, maar onder-

handelingenn niet echt 
creatief f 

Gebruiktt voor 
zoverr nodig 

NietNiet gelegitimeerd: te 
beperkt beperkt 

Gebruiktt voor 
zoverr nodig 

Gelegitimeerdd tot 
bouw w 

BeperktBeperkt aantal kenmer- Kenmerken van net-
kenken van netwerksturing werksturing 

Overeenstemming g 

Laag g 

CeenCeen speciale proce-
dures dures 

GeenGeen multilaterale 
onderhandelingen. onderhandelingen. 
SamenwerkingSamenwerking volgens 
leverancierleverancier niet echt goed 

SnelheidSnelheid stond voorop 

Gebruiktt voor 
zoverr nodig 

Gelegitimeerd d 

TraditioneleTraditionele sturing 

Cursief:: proces niet goed 
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Eénn project voldoet aan het beeld van een goede totstandkoming zoals in het 
theoretischee hoofdstuk is geschetst (zie tabel 8.8). In het project in Amersfoort 
warenn alle succesfactoren aanwezig. Er werd niet alleen een heterogeen netwerk 
gevormd,, maar het was ook een goed project wat betreft de vertegenwoordiging en 
hett gebruik kunnen maken van bestaande contacten. De onderhandelingen en de 
sturingg verliepen ook goed. In de andere drie projecten is niet open en creatief 
onderhandeldd en vond geen netwerksturing plaats. Ook in enkele andere opzich-
tenn verliep de totstandkoming minder positief dan in Amersfoort. 

Hett proces dat positieve effecten op bewoners zou moeten verklaren is kennis-
uitwisselingg over de nieuwe technologie op basis van schriftelijke en mondelinge 
informatiee en het innovatieve product. Tabel 8.9 geeft de resultaten van het empi-
rischee onderzoek weer. In Apeldoorn verliep de kennisuitwisseling gezien de infor-
matiee bij acceptatie en de aantrekkelijkheid van het product bij acceptatie en bij 
gebruik,, beter dan in Amsterdam. Er is echter geen reden om aan te nemen dat 
dezee succesfactoren met elkaar verbonden zijn. In de volgende paragraaf wordt 
beschrevenn in hoeverre de kennisuitwisseling inderdaad een verklaring biedt voor 
dee effecten op bewoners. 

Tabdd 8.9. Kennisuitwisseling 

Terugkoppelin g g 

Goed ee informati e bi j 

acceptati e e 

Aantrekkelij kk  produc t bi j 

acceptati e e 

Goed ee informati e bi j 

gebrui k k 

Aantrekkelij kk  produc t bi j 

gebrui k k 

Amsterdam Amsterdam 

Middel ss longitudinaa l 

bewonersonderzoe kk en 

klachte n n 

OnvoldoendeOnvoldoende  informatie 

MinderMinder  dan in  Apeldoorn 

Ja,, na klachte n 

VeelVeel  persoonlijke  overlast; 

mooiemooie  woningen;  positieve 

readies readies 

Apeldoorn Apeldoorn 

Middel ss longitudinaa l 

bewonersonderzoe kk en 

klachte n n 

Ja a 

Overr  het algemee n wel 

Ja a 

Weini gg persoonlijk e 

overlast ;;  mooi e 

woningen ;;  positiev e 

Amersfoort Amersfoort 

Middel ss longitudinaa l 

bewonersonderzoe kk en 

klachte n n 

Ja(1 ) ) 

Minn o f meer (1) 

Ja(1 ) ) 

WoningenWoningen  niet  mooier  dan 

zonderzonder  zonnecellen  (1) 

AC-prqject AC-prqject 

Geen Geen 

Nie tt  beken d 

Nie tt  beken d 

Nie tt  beken d 

Niett  beken d 

reacties s 

Cursief::  proces niet goed 
(1)) Gebaseerd op ander onderzoek, dus niet vergelijkbaar met Amsterdam en Apeldoorn 
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Naarr  een verklarin g van het succe s van pilotprojecte n 

Netwerkvorming,Netwerkvorming, onderhandeling en sturing 

Watt is de invloed van de interne processen op de directe effecten op deelnemers en 
betroffenenn van pilotprojecten? De veronderstelling was dat de interne processen 
invloedd hebben op de directe effecten van de pilotprojecten en dat het succes groter 
zouu zijn naarmate de processen beter verlopen. In algemene zin blijkt deze ver-
wachtingvoorr de effecten op deelnemers te kloppen (zie tabel 8.10). Het project in 
Amersfoortt voldeed aan de meeste procesvoorwaarden (indicatoren) en heeft veel 
positievee effecten gehad. Het project in Amsterdam voldeed aan de minste proces-
voorwaardenn en heeft de minste positieve effecten gehad. Het project in Apeldoorn 
enn het AC-project zitten hier tussenin. Maar op basis van dit totaalbeeld is niet te 
begrijpenn waarom het succes van Apeldoorn even groot is als dat in Amersfoort, 
terwijll  de totstandkoming een stuk minder goed verliep. De verklaring van effec-
tenn richt zich in het onderstaande daarom op de belangrijke (clusters van) effecten 
afzonderlijk. . 

Tabell  8.10. Positieve effecten en procesvoorwaarden in aantallen 

Positievee effecten 

Procesvoorwaarden n 

Amersfoort Amersfoort 

7 7 

13 3 

Apeldoorn Apeldoorn 

7 7 

6 6 

AC-project AC-project 

4 4 

6 6 

Amsterdam Amsterdam 

4 4 

5 5 

Positieff en negatief leren zijn niet meegenomen in deze berekening. 

All ee projecten hebben ertoe geleid dat nieuwe actoren medewerking hebben ver-
leend.. Dit chronologisch gezien eerste effect kan eenvoudig worden verklaard uit 
dee vorming van een heterogeen tijdelijk netwerk en overeenstemming over het 
projectdoel.. Omdat zonnewoningen zonder actoren uit het bouwregime niet gere-
aliseerdd kunnen worden, was het ten tijde van deze eerste pilotprojecten onvermij-
delijkk om nieuwe actoren in het tijdelijke netwerk te betrekken. Een belangrijke 
voorwaardee voor hun participatie was dat zij instemden met het projectdoel of 
hieroverr in onderhandeling tot overeenstemming kwamen. 

Voorr de eerste cluster van effecten op deelnemers (veel leren en nichevertak-
king)) bestaan twee verklarende factoren. In de drie ambitieuze projecten is veel 
geleerdd en vond nichevertakking plaats. Dit waren ook de projecten waar de helft 
off  meer deelnemers wilden leren van het project. Doordat meerdere actoren leer-
motievenn hadden en het project een hoge ambitie had hebben deelnemers kenne-
lij kk positieve verwachtingen van nieuwe potentiële marktniches gekregen. De 
beperktee leermotieven en de lage ambitie van het AC-project verklaren waarom in 
ditt project niet veel is geleerd en geen nichevertakking heeft plaatsgevonden. 

Alss de tweede cluster van directe effecten wordt beschouwd (interactief leren, 
internee aanpassingen en herhaald gebruik) hadden drie projecten succes. In Apel-
doorn,, Amersfoort en het AC-project is interactief geleerd, hebben deelnemers 
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internee veranderingen doorgevoerd en zijn ze doorgegaan met het realiseren van 
PV-projecten.. Een verklaring voor het succes van deze drie projecten ligt niet direct 
voorr de hand, want slechts in één van deze projecten verliepen de netwerkvorming, 
onderhandelingenn en sturing goed. Als de projecten in Amsterdam en Amersfoort 
wordenn vergeleken lijken de verwachtingen uit het theoretische hoofdstuk wel ge-
heell  te kloppen. Een goede netwerkvorming, principiële onderhandelingen en goede 
sturingg hebben in Amersfoort geleid tot positieve effecten op de deelnemers. De 
minderr positieve effecten in Amsterdam kunnen verklaard worden uit de minder 
goedee processen bij de totstandkoming. Het AC-project had wel positieve resulta-
ten,, maar er was geen sprake van uitgesproken positieve processen. Dit kan begre-
penn worden uit de vrijwillig e participatie van de bouwopdrachtgever en de lage 
ambitiess van het AC-project. Dit zijn de twee indicatoren die voor het AC-project 
positieff  waren en voor het project in Amsterdam negatief (zie tabel 8.8). Het AC-pro-
jectt was technisch niet zo ingrijpend en de financiële risico's waren laag. Daardoor 
warenn de processen relatief simpel en de verhoudingen vrij normaal. Vermoedelijk 
hoevenn bij lage ambities niet veel extra eisen aan de totstandkoming te worden gesteld. 

Hett project in Apeldoorn past niet in dit nieuwe verwachtingspatroon. De 
bouwopdrachtgeverr participeerde weliswaar vrijwillig , maar de ambities waren vrij 
hoog.. En toch heeft dit project ondanks afwezigheid van een open en creatief pro-
cess en netwerksturing tot positieve resultaten geleid. Er is, naast de vrijwillig e parti-
cipatiee van de bouwopdrachtgever geen enkele indicator die kan verklaren waarom 
hett project in Apeldoorn meer succes had dan het project in Amsterdam. Alle 
anderee indicatoren waarop de vier pilotprojecten zich onderscheiden blijken geen 
noodzakelijkee voorwaarden te zijn voor het succes. 

Dee indicator legitieme sturing biedt een aanknopingspunt voor een aanvullende 
verklaring.. In beide projecten hadden deelnemers kritiek op de sturing door het 
energiebedrijff  als projectleider. In Amsterdam vonden ze het energiebedrijf vooral 
lastigg en waren ze zelf vrij afwachtend. In Apeldoorn daarentegen wilden ze juist 
datt het energiebedrijf zich meer zou inzetten en was dit aanleiding om zelfsturend 
opp te treden om het project te laten slagen. Niet principiële onderhandelingen of 
netwerksturingg door de projectleider bleken de bindende kracht te zijn, maar stu-
ringg door meerdere deelnemers. In Apeldoorn hadden zowel de projectontwikke-
laarr als de leverancier van zonnecellen af en toe een leidende rol om het project te 
kunnenn realiseren. In Amsterdam was dat zeker niet het geval. Daarom conclu-
deerdee het energiebedrijf in Amsterdam dat betrokken partijen een te afwachtende 
houdingg hadden (Energie Noord West s.a.). Een ambitieus project kan dus niet tot 
interactieff  leren, interne aanpassingen en herhaald gebruik leiden zonder een posi-
tievee daadkrachtige inzet van andere deelnemers ofwel doordat ze een open en cre-
atieff  onderhandelingsproces mogelijk maken, ofwel doordat ze zelf sturen op reali-
satiee van het project. 

Hett is niet aannemelijk dat, zoals het energiebedrijf in Amsterdam voorstelde, 
financieelfinancieel commitment vragen van de deelnemers een oplossing is. De houding 
vann deelnemers lijkt , gezien het belang van vrijwillig e participatie al in een eerder 
stadiumm te worden bepaald: bij de benadering van potentiële deelnemers. Het is 
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waarschijnlijkk essentieel om potentiële deelnemers als initiatiefnemer zorgvuldig te 
benaderen:: om tijd te nemen om ze werkelijk te enthousiasmeren of zo nodig om 
verderr te zoeken naar enthousiaste partners en in elk geval om elk gevoel van dwang 
doorr koppelverkoop te vermijden, maar deze juist onderwerp van onderhandeling 
tee maken. Ook in de initiatieffase lijk t netwerksturing dus essentieel te zijn. 

Internee processen hebben aantoonbaar invloed op de directe effecten van een 
pilotprojectt op de deelnemers. Er hoeft echter niet aan veel procesvoorwaarden te 
wordenn voldaan voor positieve resultaten van pilotprojecten. Basisvoorwaarden 
zijnn de vorming van een tijdelijk netwerk dat uit verschillende soorten actoren be-
staatt en overeenstemming tussen hen over het projectdoel. Voor veel leren en niche-
vertakkingg zijn een hoge ambitie en leermotieven noodzakelijk. Voor interactief 
leren,, interne aanpassingen en herhaald gebruik is vrijwillig e participatie noodza-
kelijk.. De vraag die resteert is wat wel het belang is van een open en creatief onder-
handelingsprocess en van netwerksturing. In de eerste plaats blijkt een principieel 
onderhandelingsprocess gewoon prettiger te zijn voor de deelnemers. Hoewel de 
deelnemerss uit Apeldoorn wel door wilden gaan met zonnecellen, is het maar de 
vraagg of ze dat met dezelfde partners zouden willen doen. Bovendien zijn de effec-
tenn in Amersfoort wel beter dan in Apeldoorn: er is nog meer geleerd en nog meer 
interactieff  geleerd. Ook zijn de nieuwe projecten die deelnemers uit Amersfoort 
realiserenn veel duidelijker echt een vervolg op het pilotproject dan in Apeldoorn. 
Bovendienn is het gezien de problemen in Apeldoorn goed denkbaar dat het project 
helemaall  niet gerealiseerd zou zijn en dat het deelnemers niet aangezet zou hebben 
omm vervolgprojecten te realiseren, terwijl in het project in Amersfoort succes veel 
meerr verzekerd was. Open en creatief onderhandelen en netwerksturing zijn dus 
weliswaarr niet noodzakelijk, maar wel nuttig. Als deze procesvoorwaarden afwezig 
zijnn kan sturing door meerdere actoren deze vervangen. 

Kennisuitwisseling Kennisuitwisseling 

Deelnemerss konden niet interactief leren met de bewoners, omdat de bewoners 
niett participeerden in de totstandkoming van de projecten. De deelnemers konden 
well  over de bewoners leren door terugkoppeling van kennis. In de drie projecten 
waarr bewonersonderzoek is gedaan en waar bewoners hebben geklaagd over de sys-
temenn is inderdaad geleerd over de bewoners. Omdat de resultaten van het bewo-
nersonderzoekk ten tijde van de interviews nog niet verspreid waren onder de deel-
nemers,, bestaat de kans dat ze later nog meer geleerd hebben over bewoners. De 
driee projecten waarin is geleerd over de bewoners waren tevens de projecten met 
eenn hoge ambitie. Ook een hoge ambitie is dus waarschijnlijk een voorwaarde voor 
lerenn over bewoners, omdat de kans op problemen in de gebruiksfase dan groter is 
zodatt via klachten van de bewoners vanzelf informatie wordt teruggekoppeld naar 
dee deelnemers en omdat de deelnemers dan onzekerder zullen zijn over de reactie 
vann eindgebruikers. 
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Positievee effecten op de bewoners konden alleen worden bereikt door een goede 
kennisuitwisseling.. Hoewel de kennisuitwisseling in het ene project heel anders 
wass dan in het andere, werden de zonnewoningen in alle projecten makkelijk ver-
huurdd of verkocht. Dat de zonnewoningen werden geaccepteerd kan dus niet wor-
denn verklaard uit kennisuitwisseling. 

Hett is plausibel dat de kennisuitwisseling wel van invloed was op de houding 
tenn aanzien van zonnecellen bij koop. De kopers in Amsterdam hadden een veel 
negatieveree houding dan de kopers in Apeldoorn. Omdat in Apeldoorn vanaf het 
beginn ondubbelzinnige informatie werd verschaft over de zonnecellen, konden de 
koperss er persoonlijk een positieve keuze voor maken, ook al speelden de zonnecel-
lenn geen belangrijke rol in het besluit om de woning te kopen. Ook bleek in Apel-
doornn dat degenen die de informatie echt genoeg vonden positiever waren over 
zonnecellenn dan degenen die de informatie min of meer voldoende vonden. In 
Amsterdamm kan veel meer het idee zijn ontstaan dat de zonnecellen zijn opgelegd, 
omdatt sommige bewoners er pas mee werden geconfronteerd toen ze zich al had-
denn ingeschreven/ 

Off  de aantrekkelijkheid van de techniek wat betreft de eigendomsverhoudingen 
bepalendd was voor een positieve houding is niet goed na te gaan. De verwachting 
wass dat de kopers er voorkeur voor zouden hebben om de panelen te bezitten tegen 
eenn redelijke prijs. Dit bleek niet zo te zijn, want een meerderheid van de kopers in 
Amsterdamm wilde de zonnepanelen het liefst helemaal niet in welke eigendomsver-
houdingg dan ook. Maar omdat zij particulier bezit in ieder geval niet minder posi-
tieff  waarderen en omdat de bewoners in Apeldoorn wel een duidelijke voorkeur 
voorr particulier bezit hebben, kan worden verondersteld dat de eigendomsverhou-
dingenn van belang zijn voor de houding van kopers ten aanzien van zonnecellen op 
hunn woning. 

Watt betreft positief leren door de bewoners werd verwacht dat de bewoners in 
Amsterdamm door dee lekkageproblemen gemiddeld negatiever tegenover zonnecel-
lenn stonden dan de bewoners in Apeldoorn. Binnen één project zijn de verschillen 
inn houding voor een deel statistisch te verklaren op basis van ervaring. Bewoners in 
Amsterdamm die de woning mooi vonden en die tevreden waren over de afhandeling 
vann hun klachten hadden een positievere houding dan de andere bewoners. Bewo-
nerss in Apeldoorn waren positiever over zonnecellen naarmate hun ervaringen met 
dee klachtenafhandeling, met reacties in de sociale omgeving en met het uiterlijk 
vann de zonnewoning positiever waren. Deze factoren kunnen echter niet ook het 
grotee verschil op projectniveau verklaren. Want wat betreft de mening over het 
uiterlijkk en de mening over de klachtenafhandeling onderscheiden de projecten 
zichh niet. Juist de factor waarvan een effect verwacht kan worden, het verschil in 
ervarenn persoonlijke overlast, blijkt binnen een project geen effect te hebben op de 
houdingg ten aanzien van zonnecellen. De veronderstelling die hieruit volgt is dat 
persoonlijkee overlast niet op individueel niveau, maar alleen op het niveau van het 
projectt speelt; dat negatieve ervaringen van sommige bewoners als het ware door-
werkenn in de houding van andere bewoners. Er zijn dus aanwijzingen dat een min-
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derr aantrekkelijk product (vanwege diverse ervaringen in de gebruiksfase) invloed 
heeftt op positief leren door bewoners. 

Datt een positieve houding en positief Ieren beïnvloed waren door kennisuitwis-
selingg kan dus nog steeds worden verondersteld, maar statistisch niet geheel wor-
denn aangetoond. Dit komt in de eerste plaats doordat de factoren achter de indivi-
duelee verschillen binnen een project niet dezelfde blijken te zijn als de factoren 
achterr de projectverschillen. In de tweede plaats kunnen de projectverschillen sta-
tistischh niet worden onderbouwd door het geringe aantal onderzochte projecten. 

Aanpassingg van het elektriciteitspatroon is alleen relevant in projecten waar 
bewonerss wisten dat ze de opgewekte elektriciteit zelf gebruikten.7 In Apeldoorn 
werdd op allerlei wijzen gestimuleerd dat bewoners de opgewekte elektriciteit zo min 
mogelijkk terug leverden aan het elektriciteitsnet: de zonnepanelen waren in eigen-
domm van de bewoners, de terugleververgoeding was lager dan het normale dagtarief 
enn het energiebedrijf verstrekte er schriftelijke informatie over. De bewoners gebrui-
kenn met name de opbrengstmeters om te bepalen of ze een groot apparaat aan zullen 
zetten.. Er zijn dus aanwijzingen dat ook gedragsaanpassing van bewoners afhan-
kelijkk is van een combinatie van informatie en eigendomsverhoudingen. 

Samenvatting Samenvatting 

Dee empirische studie naar de ontwikkelingen rond de pilotprojecten leidt tot de 
volgendee constateringen over de relatie tussen de totstandkoming en de directe 
effectenn (zie ook tabel 8.12 en tabel 8.13 verderop): 
1.. De medewerking van nieuwe actoren in de pilotprojecten is te verklaren op 

basiss van de heterogene netwerkvorming en de overeenstemming over het doel 
onderr de deelnemers. 

2.. Een project met een ambitieus projectdoel dat gerealiseerd wordt door deelne-
merss die leermotieven hebben, kan tot veel leren en nichevertakking leiden. 

3.. Met name de opdrachtgever van de bouw moet vrijwilli g participeren opdat 
deelnemerss interactief leren, vervolgprojecten realiseren en intern de organisa-
tiee aanpassen. 

4.. Bij een projectdoel met een lage ambitie zijn er verder geen noodzakelijke proces-
voorwaardenn voor interactief leren, herhaald gebruik en interne aanpassingen. 

5.. Bij een projectdoel met een hoge ambitie moet er sprake zijn van een open en 
creatieff  proces en netwerksturing of sturing door meerdere actoren opdat deel-
nemerss interactief Ieren, vervolgprojecten realiseren en intern de organisatie 
aanpassen. . 

6.. Een open en creatief proces, netwerksturing en een juiste vertegenwoordiging 
vergrotenn waarschijnlijk de kans op en de kwaliteit van interactief leren, her-
haaldd gebruik en interne aanpassingen. 

7.. Een hoge ambitie en terugkoppeling van informatie over bewoners bepaalt of 
deelnemerss leren over bewoners (betroffenen). 

8.. Kennisuitwisseling heeft geen invloed op de acceptatie van nieuwbouwwo-
ningenn met zonnecellen onder de toekomstige bewoners. 
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9.. Een goede informatievoorziening en een aantrekkelijke technologie lijken van 
belangg te zijn voor een positieve houding van (toekomstige) bewoners over de 
technologiee en dus ook voor positief leren. 

10.. De aantrekkelijkheid van de technologie wat betreft de eigendomsverhou-
dingenn en een goede informatievoorziening bepalen waarschijnlijk de intentie 
omm het elektriciteitspatroon aan te passen. Op basis van dit onderzoek is dit 
niett met zekerheid vast te stellen. 

Conclusie s s 

Opp basis van het onderzoek van de vier pilotprojecten met zonnecellen kunnen 
empirischee conclusies worden getrokken over de functie van pilotprojecten in de 
verspreidingg van zonnecellen in de woningbouw en over procesvoorwaarden daar-
voor.. Tevens kunnen theoretische conclusies worden getrokken over de geschikt-
heidd van de gebruikte indicatoren en de uitgangspunten van dit onderzoek. 

Eerstt zal verantwoording worden afgelegd over de wijze waarop de indicatoren 
zijnn gebruikt. Daarna zullen, gescheiden voor deelnemers en betroffenen, conclu-
siess worden getrokken over de directe effecten van pilotprojecten en de proces-
voorwaarden. . 

Bijj  het beschrijven van de onderzochte pilotprojecten en de daarop volgende 
analysee is geconstateerd dat het zinvol was omm de indicatoren die in hoofdstuk 2 
zijnn geformuleerd aan te passen. Tabel 8.11 geeft een overzicht van de wijze waarop 
ditt is gebeurd. In grote lijnen gaat het om de volgende wijzigingen: 
1.. De indicatoren voor de deelnemers zijn nog strikter gescheiden van de indica-

torenn voor de betroffenen, omdat de processen een geheel andere aard hebben. 
2.. De namen van effectindicatoren waarin een proces werd genoemd zijn veran-

derdd in pure effectindicatoren. Leren door ervaring is bijvoorbeeld veranderd 
inn veel leren. 

3.. Indicatoren die te gedetailleerd waren om te gebruiken voor de analyse van het 
bestaandee materiaal en die qua inhoud dicht tegen elkaar aanlagen, zijn samen-
gevoegd. . 

4.. Nieuwe indicatoren zijn toegevoegd als de onderzoeksresultaten daartoe aan-
leidingg gaven. 

5.. Indicatoren die niet relevant waren zijn verwijderd. 

VeelVeel positieve effecten op deelnemers 

Hett onderzoek naar de vier pilotprojecten met zonnecellen heeft uitgewezen dat 
interactieff  leren, interne aanpassingen en herhaald gebruik van deelnemers goede 
indicatorenn zijn van het succes van een pilotproject in de verdere verspreiding van 
eenn technologie. Deze drie indicatoren zijn stevig met elkaar verbonden. Deze em-
pirischee constatering ondersteunt de uitgangspunten van de nichebenadering die 
dee nadruk legt op veranderingsprocessen. Wat in de nichebenadering institutionele 
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Tabell  8.11. Toepassing van indicatoren 

Effecten Effecten OorspronkelijkeOorspronkelijke indicatoren Aanpassingen Aanpassingen 

Leren n 

Socialee aanpassing 

Toenemendd gebruik 

Lerenn door ervaring 

Interactieff leren 

Positieff en negatief leren 

Lerenn door monitoring 

Lerenn door kennisoverdracht 

Positieff leren 

Individuelee structurele verandering 

Coöperatiee nieuwe actoren 

Herhaaldd gebruik 

Verderr geoperationaliseerd tot veel leren door deelnemers 

Bepaaldd op basis van een gedeelde toekomstvisie en gedeelde 
leerervaringen n 

Gekekenn naar de verhouding tussen positief en negatief leren 

Veranderdd in leren over betroffenen 

Veranderdd in houding bij acceptatie 

Geoperationaliseerdd als veranderingen in de houding 

Verderr geoperationaliseerd als interne aanpassingen bij deel-
nemerss en als (vermeende) gedragsaanpassing bij bewoners 

Coöperatiee nieuwe actoren onder deelnemers gescheiden 
vann nieuwe indicator bij bewoners: acceptatie 

Niett van toepassing bij bewoners dakenprojecten. Extra 
effectt op deelnemers: nichevertakking 

Succesfactoren Succesfactoren 

Goedee netwerk-
vorming g 

Principieell onder-
handelen n 

Goedee sturing 

Kennisuitwisseling g 

Volledigheid d 

Deelnemerss van nieuwe en 
bestaandee regime 

Juistee vertegenwoordiging 

Overeenstemmingg over doel 

ZelforganiserendZelforganiserend proces 

Openn proces 

Creatieff proces 

Informatiee uit omgeving 

Externee communicatie 

Gelegitimeerdee sturing 

Gerichtt op volledige 
netwerkvorming g 

Creëertt voorwaarden voor 
principieell onderhandelen 

Creëertt voorwaarden voor 
kennisuitwisseling g 

Wederzijdsee uitwisseling 

Veranderdd in de mate waarin het een heterogeen netwerk is. 
Nieuwee indicatoren: leermotieven, bestaande contacten 
gebruikenn en vrijwillige participatie 

Beschouwdd als deelaspect van een heterogeen netwerk 

Extraa indicator: ambitie projectdoel 

Evenwichtt typen informatie 

Accuratee en zinvolle informatie 

Aantrekkelijkee technische artefacten 

Uitwisseling/overlapp van personen 

Toegespitstt op Informatie van buiten het project. 

Iss geen indicator voor directe effecten. Niet relevant 

Niett herkenbaar als apart aspect. Opgenomen in nieuwe 
indicatorr netwerksturing 

Niett herkenbaar als apart aspect. Opgenomen in nieuwe 
indicatorr netwerksturing 

Niett herkenbaar als apart aspect. Opgenomen in nieuwe 
indicatorr goede informatie 

Tenn behoeve van de analyse gesplitst naar deelnemers en 
betroffenen.. Voor deelnemers veranderd in nieuwe indicator 
terugkoppeling.. Voor bewoners opgenomen in nieuwe 
indicatorr goede informatie 

Opgenomenn in nieuwe indicator goede informatie. 
Gescheidenn voor acceptatie- en gebruiksfase 

Opgenomenn in nieuwe indicator goede informatie. 
Gescheidenn voor acceptatie- en gebruiksfase 

Gescheidenn voor acceptatiefase en gebruiksfase 

Niett relevant binnen pilotproject 
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aanpassingg wordt genoemd is in dit onderzoek geconcretiseerd als interne aanpas-
singenn bij de deelnemers van een püotproject. De pilotprojecten blijken inderdaad 
tott interne aanpassingen te hebben geleid waardoor het interne draagvlak werd 
verstevigdd en de kans op verdere toepassing van zonnecellen in de betreffende 
marktnichee werd vergroot. Bovendien blijkt dat interactief leren (dat chronolo-
gischh gezien eerder plaatsvindt) inderdaad nodig is voor deze veranderingen bij de 
deelnemers.. Dit onderschrijft: de bevindingen van onderzoek gebaseerd op het 
gedachtengoedd van de nichebenadering dat actoren door leren een gedeelde toe-
komstvisiee moeten ontwikkelen. 

Toenemendd gebruik blijkt een goede aanvulling te zijn op de nichebenadering 
alss indicator van positieve effecten onder deelnemers. Deelnemers nemen twee 
keerr een beslissing om zonnecellen in praktijk toe te gaan passen. De eerste keer is 
wanneerr zij zich bereid tonen om een nieuw project op te starten of om te partici-
peren.. Overigens is dat niet te reduceren tot een eenmalig besluit, omdat participa-
tiee in een project en zeker de wijze waarop meerdere malen ter discussie kunnen 
staan.. De tweede keer is wanneer de deelnemers na de realisatie van het püotproject 
opnieuww projecten realiseren waarin de nieuwe technologie wordt toegepast. Als 
ditt zich voordoet heeft een püotproject maximaal direct effect op de verdere ver-
spreidingg van een nieuwe technologie. 

Tenn tijde van de pilotprojecten ontdekten de deelnemers mogelijkheden voor 
anderee deelmarkten dan die waar het püotproject zich op richtte. Oorspronkelijk 
werdd dit als onderdeel van herhaald gebruik beschouwd. Maar in dit onderzoek is 
aangetoondd dat het ontstaan van nieuwe deelmarkten en herhaling in dezelfde 
deelmarktt als waar het püotproject zich op richtte verschillende effecten zijn. Er 
gaann namelijk verschillende vormen van leren mee gepaard. Voor herhaald gebruik 
moett interactief worden geleerd, deelnemers moeten lessen delen. Met andere 
woorden:: er moet 'diep' worden geleerd over de potentiële marktniche waar het 
püotprojectt zich op richt. De cluster van de effecten interactief leren, interne aan-
passingenn en herhaald gebruik kan verdiepingwoto.cn genoemd. Voor nichevertak-
kingg moet juist veel geleerd worden over diverse aspecten. Dit kan ook 'breed' 
lerenn worden genoemd. Het effect van veel leren in combinatie met nichevertak-
kingg kan verbredingworden genoemd. Zoals de projecten in Apeldoorn en Amers-
foortt aantonen kunnen ambitieuze projecten zowel tot verbreding als verdieping 
leiden.. Het gaat dus niet om twee soorten projecten. 

Dee nichebenadering definieert nichevertakking als volgt: 'This process of niche 
branchingg includes the emergence of new application domains and the creation of 
aa bandwagon effect through replication of the niche elsewhere.' (Hoogma et al. 
2001:9).. Zowel de oorspronkelijke omschrijving van herhaald gebruik als de defi-
nitiee van de nichebenadering zijn dus eigenlijk te breed. Nichevertakking is een 
goedee term voor vertakking naar nieuwe applicatiedomeinen en herhaald gebruik 
refereertt aan wat in het citaat replicatie van de niche wordt genoemd. 

Hett is dan de vraag hoe breed of smal een niche moet worden gedefinieerd. Uit 
ditt onderzoek is gebleken dat alle projecten met verschillende applicaties met zon-
necellenn in de woningbouw niet één niche vormen. Het AC-project vormde een 

http://verdiepingwoto.cn
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echtee marktniche, omdat er geen bescherming was behalve dat de gebruikte 
omvormerss met overheidssteun waren ontwikkeld. De drie projecten met dakvul-
lendee systemen waren onderdeel van een technologische niche, want zonder pro-
jectsubsidiee uit het leerprogramma van Novem zouden ze niet tot stand zijn geko-
men.. De verdere ontwikkeling van deze niches zal dan ook voor een deel andere 
institutionelee veranderingen vergen. Dit wil overigens niet zeggen dat er geen 
samenhangg is tussen de niches en dat de niches niet beide binnen dezelfde be-
staandee socio-technologische regimes tot ontplooiing moeten zien te komen. 

Watt betreft de derde onderscheiden vorm van leren kunnen geen interessante 
conclusiess worden getrokken. Er is geen reden om aan te nemen dat positief leren 
beterr is dan negatief leren of dat het om andere leerprocessen gaat. Er is namelijk 
geenn relatie met toenemend gebruik, sociale aanpassing of één van de andere vor-
menn van leren. 

EenEen grote variatie aan procesvoorwaarden 

Samengevatt was de verwachting dat goede netwerkvorming, een principieel 
onderhandelingsprocess en goede sturing tot positieve effecten op deelnemers zou-
denn leiden. De conclusies zijn veel genuanceerder (zie tabel 8.12). 

Verdiepingg (interactief leren, herhaald gebruik en interne aanpassingen) kan bij 
eenn project met een lage ambitie worden bereikt als de bouwopdrachtgever vrijwil -
ligg participeert. Verder zijn er geen procesvoorwaarden. Als een project een hoge 
ambitiee heeft is het gunstig als er sprake is van een open en creatief proces en net-
werksturing.. Indien deze laatste twee voorwaarden afwezig zijn kan sturing door 
meerderee actoren deze voorwaarden compenseren. 

Verbredingg (veel leren en nichevertakking) blijkt een geheel andere ontwikke-
lingg te zijn. Dit effect staat los van verdieping. Verbreding komt voor in de projec-
tenn waar de ambities hoog en zeer hoog waren en meerdere deelnemers leermotie-
venn hadden. De ambitie van een project kan zoals eerder is geconcludeerd worden 
afgelezenn aan de financiële risico's. Deze risico's hangen niet alleen af van de tech-
nischee en sociale innovativiteit, maar ook van de mate waarin integratie van de 
nieuwee technologie in bestaande technische en sociale systemen wordt nagestreefd 
enn van schaalkenmerken. Alleen het AC-project had een lage ambitie. In dit project 
iss niet veel geleerd en het heeft ook niet tot nichevertakking geleid. Verder is het 
belangrijkk dat meerdere deelnemers willen leren van het project. Een hoge ambitie 
enn leermotieven zijn dus procesvoorwaarden voor verbreding. 

Heterogenee netwerkvorming en overeenstemming over het projectdoel blijken 
noodzakelijkk te zijn om de medewerking van nieuwe actoren te krijgen. Omdat de 
pilotprojectenn op dit punt allemaal succesvol waren, kunnen deze twee proces-
voorwaardenn als basisvoorwaarden voor zowel verbreding als verdieping worden 
beschouwd. . 

Inn de projecten waarin vrij veel informatie over de bewoners beschikbaar was 
middelss klachten en onderzoek hebben de deelnemers geleerd over de bewoners. 
Hett is echter de vraag of leren over betrofTenen (de bewoners) geheel los staat van 
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Tabell  8.12. Voorwaarden voor positieve effecten op deelnemers 

effecteneffecten deelnemers indicatoren indicatoren conclusies conclusies 

leren n 

socialee aanpassing 

toenemendd gebruik 

veell  leren 

positieff en negatief leren 

interactieff leren 

lerenn over betroffenen 

internee aanpassingen 

coöperatiee nieuwe actoren 

herhaaldd gebruik nieuwe actoren 

nichevertakking g 

goedee belangrijke indicator; voorwaarde voor 
nichevertakking g 

onbekendd of dit een positieve indicator is 

goedee indicator van positief effect; voorwaarde voor 
internee aanpassingen en herhaald gebruik 

goedee indicator van positief effect 

goedee indicator van positief effect 

goedee indicator van positief effect 

goedee indicator van positief effect 

goedee indicator van positief effect 

succesfactoren succesfactoren 

goedee netwerkvorming heterogeen netwerk 

leermotieven n 

bestaandee contacten gebruiken 

vrijwilligee participatie 

juistee vertegenwoordiging 

principieell onderhandelen overeenstemming over doel 

ambitiee doel 

openn en creatief proces 

informatiee uit omgeving 

gelegitimeerdee netwerksturing 

netwerksturing g 

sturingg door meerdere actoren 

goedee sturing 

kennisuitwisseling g terugkoppeling g 

basisvoorwaardee voor andere effecten 

voorwaardee voor verbreding en gunstig voor leren over 
betroffenen n 

geenn voorwaarde, wel een voordeel 

voorwaardee voor verdieping 

geenn voorwaarde, wel een voordeel 

basisvoorwaardee voor andere effecten 

bepaaltt de mate waarin proceseisen gesteld moeten 
wordenn voor verdieping; hoge ambitie is voorwaarde 
voorr verbreding en gunstig voor leren over betroffenen 

gunstigg voor verdieping 

voorwaardee voor overeenstemming over het projectdoel 

voorwaardee voor netwerksturing 

gunstigg voor verdieping 

compenserendee voorwaarde voor open en creatief 
process en netwerksturing 

voorwaardee voor leren over betroffenen 

dee interactieve processen bi) dee totstandkoming van de projecten. Juist in de pro-
jectenn met een hoge ambitie, waar in algemene zin veel is geleerd hebben de deelne-
merss ook geleerd over betroffenen. Er is dan ook reden om aan te nemen dat leren 
overr bewoners vooral voorkomt in projecten met een hoge ambitie. Participatie van 
dee bewoners in de onderhandelingen heeft waarschijnlijk tot gevolg dat er nog meer 
wordtt geleerd over bewoners, zoals de nichebenadering veronderstelt. Participatie 
tijdenss de totstandkoming geeft echter geen inzicht in de houding van bewoners in 
dee gebruiksfase, terwijl juist hun praktijkervaringen en hun reactie daarop van 
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belangg zijn voor de verdere productontwikkeling. Een goede klachtenafhandeling 
enn het verspreiden van onderzoeksresultaten onder alle deelnemers kunnen dit 
inzichtt wellicht wel bieden. 

Dee interne processen blijken dus van grote invloed te zijn op de directe effecten 
vann pilotprojecten. Over het algemeen kan wel worden gesteld dat er minder pro--
ceseisenn aan een pilotproject hoeven te worden gesteld dan werd verwacht. Er is 
aangetoondd dat ook relatief eenvoudige pilotprojecten tot verdieping kunnen lei-
denn en daarmee op de verdere verspreiding van een nieuwe technologie. Omdat 
hethet analysemodel was ontwikkeld op basiss van theorieën over complexe processen, 
iss het niet goed geschikt voor de analyse van eenvoudige projecten. Om eenvou-
digee projecten met complexe projecten te kunnen vergelijken is het nuttig om het 
analysemodell  aan te vullen met indicatoren voor een efficiënte besluitvorming en 
inhoudelijke,, doelmatige projectleiding. 

Voorr de complexere projecten (dus met een hoge ambitie) zijn een open en crea-
tieff  onderhandelingsproces en netwerksturing een groot voordeel. Toch zijn dit 
geenn noodzakelijke procesvoorwaarden. Sturing door meerdere deelnemers kan 
dezee succesfactoren min of meer vervangen. De methode van principieel onder-
handelenn stelt vermoedelijk te strenge voorwaarden voor pilotprojecten met acto-
renn die vrijwilli g meewerken. Dit is goed te begrijpen uit de oorsprong van de me-
thode.. Deze is namelijk onder meer ontwikkeld voor het overstijgen van impasses. 
Hoewell  pilotprojecten onmiskenbaar omgeven zijn door complexiteit en onzeker-
heidd (er is immers sprake van een nieuwe technologie, nieuwe actoren, en samen-
werkingg in een heterogeen netwerk), blijkt het een goede manier te zijn om de 
complexiteitt te reduceren en grip te krijgen op onzekerheid. Het analysemodel is 
duss wel geschikt voor projecten met een hoge ambitie indien het wordt aangevuld 
mett de alternatieve succesfactor 'sturing door meerdere actoren'. 

DeDe ongrijpbaarheid van betroffenen 

Off  en waarom pilotprojecten met nieuwbouwwoningen met zonnecellen positieve 
effectenn hebben op de bewoners kon niet goed worden onderzocht. Er bestaan 
geenn goede indicatoren van het succes van een pilotproject in de verdere versprei-
dingg van deze zonnecellen in de woningbouw via de bewoners. Zij hebben geen 
besluitt over de zonnecellen zelf genomen, maar ze geaccepteerd als onderdeel van 
dee nieuwbouwwoning. De zonnecelsystemen waren namelijk één van de minst 
belangrijkee kenmerken van de woningen. Dat de gedragsopties van toekomstige 
bewonerss bij koop beperkt zijn tot acceptatie komt niet door hun positie als betrof-
fenenn in het tijdelijke netwerk, maar doordat de nieuwe technologie ongevraagd 
gekoppeldd is aan een ander aantrekkelijk product. 

Dee bewoners van de woningen met dakvullende systemen konden ook niet 
overgaann tot herhaald gebruik, omdat nieuwe panelen niet aan de woning toege-
voegdd kunnen worden. Wel konden zij elektriciteit besparen of het patroon van 
hett elektriciteitsgebruik aanpassen (zie tabel 8.13). 
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Tabell  8.13. Voorwaarden voor positieve effecten op betroffenen 

effecteneffecten betroffenen indicatoren conclusies conclusies 

lerenn positief leren 

socialee aanpassing gedragsaanpassing 

toenemendd gebruik acceptatie product 

positievee houding 

goedee indicator van positief effect 

goedee indicator van positief effect 

matigee indicator van positief effect, geen noodzakelijk 
verbandd met mate waarin nieuwe technologie gewenst is; 
voorwaardee voor positief leren 

matigee indicator van positief effect, want kan bij 
acceptatiee nog weinig ontwikkeld zijn 

succesfactoren succesfactoren 

kennisuitwisselingg goede informatie bij acceptatie waarschijnlijk voorwaarde voor positieve houding 

waarschijnlijkk voorwaarde voor positief leren; waarschijnlijk 
voorwaardee voor gedragsaanpassing 

geenn voorwaarde voor acceptatie, want koppelverkoop is 
intermediërendee variabele; waarschijnlijk voorwaarde voor 
positievee houding 

aantrekkelijkk product bij gebruik waarschijnlijk voorwaarde voor positief leren; waarschijn-
lijkk voorwaarde voor aanpassing gebruikspatroon 

goedee informatie bij gebruik 

aantrekkelijkk product bij 
acceptatie e 

Hett 'adoptieconcept' van Rogers en het bijbehorende verklaringsmodel zijn ge-
richtt op een actieve keuze voor een nieuwe technologie en zijn dus niet geschikt om 
hett gedrag van bewoners te verklaren dat gericht was op een heel ander, bestaand 
productt (de nieuwbouwwoning). Koppelverkoop is, zoals ook in hoofdstuk 3 werd 
geschreven,, een belangrijke intermediërende factor. Kennis van de nieuwe techno-
logiee en een positieve houding zijn niet voorafgegaan aan het accepteren van een 
nieuwbouwwoningg met zonnecellen. Wel is geconstateerd dat bewoners door de 
ervaringg met de technologie hun mening over zonnecellen verder hebben ontwik-
keld.. Dit komt overeen met een conclusie uit ander onderzoek dat de fasen van 
Rogerss zich niet per se in een vaste volgorde hoeven voor te doen (Brezet 1994). 

Hett verklaringsmodel van Rogers is in beperkte mate wel geschikt voor het ana-
lyserenn van de houding van kopers en bewoners ten aanzien van zonnecellen op 
hunn woning, van energiebesparing en van aanpassing van het gebruikspatroon. De 
variabelee die was ontwikkeld om gedrag zo dicht mogelijk te benaderen (PV-voor-
keur)) kon helemaal niet worden verklaard. De variabelen waarin de mening over 
zonnecellenn en de tevredenheid over zonnecellen werden gemeten konden binnen 
eenn project wel enigszins worden verklaard uit de variabelen over de informatie-
voorzieningg en de aantrekkelijkheid van zonnecellen in de betreffende projecten. 
Dee verschillen tussen de projecten zijn alleen te beredeneren. De eerste conclusie is 
dann dat goede informatie en een aantrekkelijk product vermoedelij k belangrijk zij n 
voorr een positieve houding bij acceptatie van een nieuwe technologie. De tweede 
conclusiee is dat goede informatie en een aantrekkelijk product vermoedelijk be-
langrijkk zijn voor positief leren en aanpassing van het gebruikspatroon. 
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RelevantieRelevantie voor andere pilotprojecten 

Bovenstaandee conclusies zijn niet vanzelfsprekend geldig voor alle soorten pilot-
projectenn met nieuwe technologieën. De keuze voor het projectdoel (een eindpro-
ductt waarin de zonnecellen slechts een klein onderdeel uitmaken van een bestaand 
product)) heeft de processen in de pilotprojecten in hoge mate beïnvloed: 
i.i. Heterogene netwerkvorming was daardoor een conditio sine qua non. 
2.. Het was relatief eenvoudig om tot overeenstemming over het doel te komen 

mett bouwpartijen, omdat zij een interessant nieuwbouwproject konden reali-
seren. . 

3.. Voor het realiseren van het projectdoel was geen actief besluit van de eindge-
bruikerss over de nieuwe technologie nodig. Hierdoor was de kans van slagen 
vann de projecten groter en werd voor bewoners een mogelijkheid tot positief 
lerenn over de technologie gecreëerd. Een nadeel is dat deelnemers maar weinig 
hebbenn geleerd over de houding van eindgebruikers ten aanzien van zonnecel-
len.. Als de eindgebruikers wel een besluit hadden genomen over de nieuwe 
technologiee hadden deelnemers meer over hen kunnen leren, omdat dit gedrag 
dann wellicht beter verklaard had kunnen worden. 

Hoofdstukk 10 gaat nader in op de reikwijdte van de conclusies die zijn getrokken 
opp basis van de vergelijking van de pilotprojecten met zonnecellen in de woning-
bouw. . 


