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HoofdstukHoofdstuk 9 

Maatschappelijk ee inbeddin g 

InIn het vorige hoofdstuk was de blik naar binnen gericht; op de effecten van pilot-
projectenn op de direct betrokken actoren. Nu wordt de blik naar buiten gericht; 
naarr de nationale ontwikkelingen rond PV in Nederland in relatie tot de pilotpro-
jecten.. Het aanknopingspunt zijn de leerervaringen in de pilotprojecten. In dit 
hoofdstukk zullen de laatste twee onderzoeksvragen aan de orde komen: 
i.. Zijn de leerervaringen van pilotprojecten met zonnecelsystemen in de woning-

bouww maatschappelijk ingebed? 
i.i. Wat is de invloed van de leeromgeving op de maatschappelijke inbedding? 

Bijj  de eerste onderzoeksvraag gaat het erom of de leerervaringen uit de onderzochte 
pilotprojectenn zijn opgepakt door actoren die niet bij de pilotprojecten betrokken 
waren.. In meer theoretische termen gezegd, gaat het om de vraag of de articulatie-
processenn in de technologische niche goed zijn ingebed. Articulatie wil zeggen dat 
dee potenties van een nieuwe technologie waarvoor nog geen markten bestaan, dui-
delijkerr worden. Maatschappelijke inbedding is herkenbaar aan veranderingen in 
gedragspatronen,, structuren en culturen. Het antwoord op de eerste vraag wordt 
beargumenteerdd door na te gaan of nationale ontwikkelingen inhoudelijk gekop-
peldd zijn aan de leerervaringen in de pilotprojecten. Op zes terreinen zou de maat-
schappelijkee inbedding van leerervaringen min of meer gelijktijdig plaats moeten 
vindenn (zie ook hoofdstuk 2): 
1.. ontwikkeling van het gebruik; 
2.. technologieontwikkeling; 
3.. productontwikkeling; 
4.. dienstverlening; 
5.. wet- en regelgeving; 
6.. belangenbehartiging. 

Omdatt zonnecelsystemen in de woningbouw aanvankelijk als een technologische 
nichee werden beschouwd, zijn de leerervaringen van de vier pilotprojecten in de 
nieuwbouww die in het vorige hoofdstuk zijn beschreven, aangevuld met de belang-
rijkstee leerervaringen van twee projecten in de bestaande bouw. Zie tabel 9.1 voor 
eenn overzicht van de kenmerken van deze projecten. De maatschappelijke inbed-
dingg is voornamelijk onderzocht op basis van bestaand onderzoek en ander schrif-
telijkk materiaal. Een nadeel van deze werkwijze is dat slechts voorzichtige conclu-
siess getrokken kunnen worden. Het voordeel is dat duidelijk wordt op welke 
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terreinenn te weinig bekend is over de ontwikkelingen rond zonnecelsystemen in de 
woningbouw. . 
Dee tweede onderzoeksvraag volgde uit de constatering dat de inbedding op het ene 
terreinn beter verloopt dan op het andere. Een verklaring voor de verschillen in 
inbeddingg wordt gezocht in de samenstelling van het innovatie-difrusienetwerk en 
dee wijze waarop kennis uit pilotprojecten wordt uitgewisseld. Gezamenlijk vor-
menn zij de leeromgeving van pilotprojecten. Om de tweede onderzoeksvraag te 
kunnenn beantwoorden is gebruik gemaakt van notulen van het PV-platform (een 
samenwerkingsverbandd van actoren die een grootschalige toepassing van zonnecel-
systemenn in Nederland wilden stimuleren), van uitnodigingen voor werkgroepen 
enn andere bijeenkomsten en ander schriftelijk materiaal. 

Naa het beantwoorden van de twee onderzoeksvragen gaat het hoofdstuk kort in 
opp de kansen op regimeverandering. Dit is de derde noodzakelijke stap voor de ver-
spreidingg van zonnecelsystemen in de woningbouw na articulatie en maatschappe-
lijkee inbedding. Maatschappelijke inbedding kan worden gezien als een voorsta-
diumm van regimeverandering, alhoewel regimeverandering er niet automatisch op 
volgt.. Het deel over de kansen op regimeverandering is vooral bedoeld om de rela-
tiee tussen pilotprojecten en de verspreiding van een nieuwe technologie verder te 
exploreren. . 

Tabell  9 .1 . Kenmerke n van de onderzocht e pilotprojecte n 

jaarjaar  jaar  aantal  PV- aantal  totaal  eigendom  eigendom  PV subsidie 

initiatiefinitiatief  oplevering  woningen  woningen vermogen  woningen  Novem/EU 

zonderzonder  PV 

Amsterdamm 1991 1996 6 71 1 

Apeldoornn 1991 1996-1998 94 

ODE-projectt 1992 1995 16 

Leidenn 1992 1994 5 

Amersfoortt 1993 1995-1996 50 

AC-projectt 1994 1996 217 7 

429 9 
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Maatschappelijk ee inbeddin g 

Dee volgende paragrafen gaan in op de maatschappelijke inbedding van de leererva-
ringenn uit pilotprojecten. De beschrijving is steeds chronologisch: 
—— Eerst wordt kort ingegaan op de ontwikkelingen in Nederland in de periode 

voordatt de initiatieven voor de onderzochte pilotprojecten werden genomen 
(19911 - 1994). Deze nationale ontwikkelingen vormden, naast internationale 
ontwikkelingen,, als het ware de voedingsbodem voor de pilotprojecten. 

—— Daarna wordt ingezoomd op de articulatie van de potenties van de niche van 
zonnecelsystemenn in de woningbouw. De leerervaringen uit de zes pilotprojec-
tenn zijn samengevat en vertaald naar wensen ten aanzien van maatschappelijke 
inbedding. . 

—— Dan volgt weer een verbreding naar het nationale niveau. In grote lijnen wordt 
inn elk geval voor de periode tot 1999/ 2000 geschetst of de leerervaringen maat-
schappelijkk zijn ingebed. Daartoe is nagegaan of de leerervaringen navolging 
hebbenn gekregen in veranderingen in gedrag, structuur en cultuur. 

OntwikkelingOntwikkeling van het gebruik 

Dee allereerste Nederlandse zonnewoning in Castricum in 1989 had een autonoom 
systeem.. Toen de eerste zonnewoningen in Amersfoort werden gerealiseerd, 
bestondenn in Nederland slechts enkele woningen met netgekoppelde zonnecelsys-
temen.. Ze waren in handen van particulieren (25 woningen) en een energiebedrijf 
(100 woningen). Zie bijlage II. 

Uitt de onderzochte pilotprojecten is veel duidelijk geworden over het gebruik van 
zonnecelsystemen.. Er is gebleken dat er verschillende gebruikersgroepen zijn en 
datt zij om verschillende redenen bij de projecten betrokken raakten. Voor elke 
groepp zijn gebruikerswensen nader gespecificeerd. Globaal gezien waren er twee 
groepenn gebruikers: professionele gebruikers en particulieren (Kruijsen 1999). 

Professionelee gebruikers waren in twee pilotprojecten in de nieuwbouw de ener-
giebedrijven.. Zij namen het initiatief voor de projecten, omdat zij wilden experi-
menterenn met zonnecelsystemen in de veronderstelling dat het op termijn een inte-
ressantee toepassing kon zijn. Op de kortere termijn konden ze met de projecten 
invullingg geven aan duurzame energiedoelen. De twee energiebedrijven die het ini-
tiatieff  hadden genomen voor een pilotproject, hielden de zonnepanelen in eigen-
dom.. Door de pilotprojecten zijn de energiebedrijven gaan nadenken over andere 
eigendoms-- en beheerverhoudingen, omdat de gekozen constructie te duur en 
onbeheersbaarr is, indien zonnecelsystemen op grote schaal toegepast gaan worden. 
Dee energiebedrijven wilden als gebruikers een zo hoog mogelijke opbrengst reali-
serenn en stelden daarom eisen aan de integratie in het ontwerp. Het bleek echter 
onvermijdelijkk te zijn om minder optimale situaties te accepteren door de rand-
voorwaardenn van de gekozen locatie of wensen van andere deelnemers. 
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Projectontwikkelaarss waren weliswaar geen eindgebruikers, maar zij waren in 
driee nieuwbouwprojecten wel degenen die bepaalden of er al dan niet zonnecelsys-
temenn toegepast zouden worden. In de pilotprojecten bleek dat zonnepanelen 
voorall  interessant waren voor innovatieve projectontwikkelaars die aandacht be-
steeddenn aan milieu. Hun voorkeur ging uit naar zonnepanelen in eigendom van 
particulieren.. Zij maakten zich zorgen over de betaalbaarheid van de zonnecelsys-
temen,, de hoogte van de terugleververgoeding en de doorwerking van de hoge prijs 
inn bijvoorbeeld stichtingskosten en grondkosten. 

InIn de pilotprojecten hebben deelnemers inzicht gekregen in verschillende seg-
mentenn van de markt voor zonnecelsystemen. De utiliteitsbouw is bijvoorbeeld als 
nieuww kansrijk toepassingsgebied naar voren gekomen. Omdat één van de projec-
tenn zich in de huursector bevond, zijn ook woningcorporaties als mogelijke gebrui-
kerr geïdentificeerd. Er was echterr weinig bekend over hun mogelijke voorkeuren, 
omdatt in het betreffende project niet de woningcorporatie, maar het energiebedrijf 
dee gebruiker was. 

Overr de particulieren is bekend geworden dat zij ongeacht de eigendomscon-
structiee de zonnecelsystemen hebben geaccepteerd als onderdeel van een aantrekke-
lijkee nieuwbouwwoning. Maar omdat zij niet daadwerkelijk een beslissing hebben 
genomenn om een zonnecelsysteem te kopen, is een deel ongewild in een zonnewo-
ningg terechtgekomen. Deze situatie is niet te vergelijken met de bestaande bouw. In 
dee pilotprojecten in deze deelmarkt maakten particulieren een bewuste keuze voor 
dee zonnecelsystemen. Dit betekende dat ze ook konden afzien van participatie. De 
realisatiee van de systemen in de bestaande bouw vergde een grote inzet van particu-
lieren.. De participanten in deze projecten leken zich dan ook te kenmerken door 
hogee betrokkenheid, milieumotivatie en soms beroepsmatige interesse (Geuzen-
damm & Van Mierlo 1995, Wiezer et al. 1995). Dit was in tegenstelling tot de partici-
pantenn in de nieuwbouwprojecten die zich niet onderscheidden van een 'gemiddel-
de'' woningzoekende. 

Zowell  in de bestaande bouw als de nieuwbouw waren de particulieren bereid 
omm een deel van de kosten op zich te nemen. In de nieuwbouw kan een deel van de 
kostenn als het ware verstopt worden in de prijs van een woning, zo is gebleken. In 
dee bestaande bouw verwachtte de projectcoördinator van het ODE-project van-
wegee de hoge kosten en de complexiteit van realisatie niet dat er op korte termijn 
eenn zelfstandige particuliere markt zou ontstaan. Zowel in de nieuwbouw als de 
bestaandee bouw waren de particulieren onbekend met zonnecelsystemen en waren 
zee onzeker over de consequenties van de aanschaf daarvan. Dit verhinderde de toe-
komstigee bewoners van nieuwbouwwoningen niet om de zonnepanelen te accep-
teren,, maar was voor bewoners in de bestaande bouw wel degelijk een knelpunt. 

Tijdenss het gebruik zijn de wensen en meningen van particulieren verder gearti-
culeerd.. Zo ontstond bij de bewoners van de koopwoningen in Amsterdam de 
behoeftee om dakkapellen te plaatsen. De bewoners in de nieuwbouwprojecten met 
dakvullendee systemen waren gemiddeld iets minder onzeker geworden over de 
zonnecelsystemen.. 21e wisten bijvoorbeeld beter dat zonnecelsystemen geen warm 
waterr produceren. Dat hun mening over verschillende aspecten van zonnecelsyste-
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menn meer uitgesproken was, betekende echter niet dat ze er ook positiever over 
waren.. Hun houding was waarschijnlijk afhankelijk van onder meer hun erva-
ringenn en reacties van mensen uit hun omgeving. Een groot deel van de bewoners 
hadd behoefte aan informatie over de zonnecelsystemen. Het energiebedrijf was vol-
genss hen de aangewezen actor om een rol in de informatievoorziening en het 
beheerr te spelen. 

Overr de relatie met het elektriciteitsgebruik is niet zo veel bekend geworden. 
Duidelijkk is dat zonnecelsystemen invloed hadden op gebruikspatronen' bij vier 
onderzochtee huishoudens die de opgewekte zonnestroom zelf gebruikten (in Apel-
doorn).. De elektriciteitsmeter was voor hen een belangrijke bron van informatie. 
Off  en waarom het elektriciteitsgebruik hoger of lager is geworden is niet bekend. 

Overr het algemeen kan worden gesteld dat de pilotprojecten hebben geleid tot arti-
culatiee van de vraag en als onderdeel daarvan het gebruik van zonnecelsystemen. Er 
iss zicht gekomen op meerdere marktsegmenten, zowel naar gebruikersgroepen als 
naarr soort toepassing (zie ook hoofdstuk 8). Naast deze uitsplitsing van mogelijk-
hedenn zijn er ook mogelijkheden afgevallen. Vrijwel alle actoren, inclusief de eind-
gebruikerss hebben zich afgewend van de eigendomsverhouding volgens welke de 
zonnecelsystemenn in bezit van energiebedrijven zijn. Dat de meeste pilotprojecten 
(gesubsidieerde)) experimenten waren en er zo ook over werd gecommuniceerd heeft 
hett karakter van deze articulatieprocessen echter onmiskenbaar beïnvloed. Van-
wegee het experiment waren niet alleen de deelnemers, maar ook de betroffenen 
bereidd om hogere kosten, eenn lange realisatieduur en problemen in de gebruiksfase 
tee accepteren. Hierdoor zijn de wensen van eindgebruikers en deelnemers waar-
schijnlijkk niet sterk gearticuleerd. 

Ookk zijn er vele nieuwe vragen gerezen: is er een markt in de huursector; hoe 
kann gebruik worden gemaakt van de bereidheid van particulieren om te betalen 
voorr zonnecelsystemen; welke rol kunnen energiebedrijven spelen als zij geen eige-
naarr van de zonnecelsystemen zijn? Over het daadwerkelijke gebruik van de zonne-
celsystemenn is bijna niets bekend geworden: niet bekend is hoeveel de AC-modules 
werkelijkk opbrengen, hoeveel elektriciteit direct gebruikt wordt of wordt terugge-
leverdd aan het energiebedrijf, wat gebruikers aan controle en onderhoud doen of 
watt de invloed van zonnecelsystemen op het algemene elektriciteitsgebruik is. 

Dee maatschappelijke inbedding van de vraag naar zonnecelsystemen in de woning-
bouww verliep voorspoedig en sluit in grote lijnen aan bij de leerervaringen in de 
pilotprojecten. . 

Hett jaarlijks bijgeplaatst vermogen van netgekoppelde PV-systemen is gegroeid 
vann 40 kWp in 1991 (het project in Heerhugowaard) naar 3400 kWp in 2000 (zie 
figuurr 9.1). Het merendeel hiervan is op woningen geplaatst. 

Dee volume-effecten zijn voor een zeer groot deel toe te schrijven aan de finan-
ciëlee ondersteuning vanuit de meerjarenprogramma's (Roos & Blom 2001). Met 
steunsteun van dit leerprogramma zijn tot 2000 in totaal ongeveer 150 projecten in de 
woningbouww en utiliteitsbouw gerealiseerd. Verhoef en anderen hebben gegevens 
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Figuu rr  9 . 1 . Geïnstal leerd PV-vermogen in Nede r l and ( M W p ) 
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overr de 150 projecten geanalyseerd. (Verhoef et al. 2001)2 Uit deze gegevens blijkt 
datdat er 15 energiebedrijven, en ruim 100 opdrachtgevers van de bouw5 bij de projec-
tenn betrokken waren. Naar het aantal particulieren kan slechts gegist worden. Er 
zijnn namelijk geen gegevens over het (gemiddelde) PV-vermogen per woning be-
schikbaar.. In ruim 10% van de projecten was een gemeente de bouwopdrachtgever 
enn waarschijnlijk ook de gebruiker (website Novem 2). Woningcorporaties lijken 
geenn rol van betekenis te hebben gespeeld. Bij de 150 projecten waren slechts 4 
woningcorporatiess betrokken (website Novem 2). De projecten betekenden in elk 
gevall  een flinke uitbreiding van de markt voor gesubsidieerde toepassing van zon-
necelsystemen.44 In de meeste gevallen hadden opdrachtgevers van de bouw het ini-
tiatiefgenomenn (43%). Energiebedrijven zijn, zoals te verwachten was op basis van 
dee leerervaringen, een minder prominente rol gaan spelen in de initiatieffase. Zij 
namenn in 22% van de projecten het initiatief. Daarbij hebben ze een omwenteling 
doorgemaakt.. Terwijl ze eerst alleen wilden experimenteren met zonnecelsyste-
men,, zijn sommige energiebedrijven door de vraag naar groene elektriciteit een 
marktt voor zonnecelsystemen gaan zien (Koot &C Middelkoop 1997). Ze zijn dus 
gebruikk gaan maken van de bereidheid van particulieren om te betalen voor duur-
zamee energie. 

Dee meeste energiebedrijven realiseerden meerdere projecten (zie figuur 9.2). 
Anderee actoren (de leveranciers van zonnecelsystemen niet meegerekend) hebben 
voorr het merendeel maar één project gerealiseerd. Het herhaald gebruik van zon-
necelsystemenn door architecten en bouwopdrachtgevers was dus beperkt. Van 
beidee groepen was slechts 20% bij meerdere projecten betrokken. Hoewel dit een 
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Figuu rr  9 . 2 . Eenmal ige/ meermal ige dee lname per ac to r ( N ) 
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kwestiee van tijd kan zijn, kan het ook duiden op teleutstelling bij de deelnemets. 
Uitt het onderzoek van Verhoef en anderen blijkt dat projecten in een enkel geval 
tott een verminderd vertrouwen in zonnecelsystemen leidden. 

Inn io% van de projecten bleven energiebedrijven eigenaar van de zonnecelsyste-
men.. Opdrachtgevers van de bouw hebben de systemen in geen enkel geval in 
eigendomm gehouden (Verhoef et al. 2001). De zonnecelsystemen zijn dus vooral in 
handenn van de eindgebruikers gekomen, hetgeen in het licht van de pilotprojecten 
dee meest wenselijke eigendomsverhouding is. 

Dee meeste projecten werden in de woningbouw gerealiseerd. De utiliteitsbouw, 
diee in de onderzochte woningbouwprojecten als potentiële deelmarkt werd gezien, 
iss wel benaderd. Maar liefst 57 van de pilotprojecten waren gericht op de utiliteits-
bouw.. De projecten in de woningbouw concentreerden zich op de nieuwbouw. 
Slechtss 16 van de 89 woningbouwprojecten waren op renovatie en de bestaande 
bouww gericht (Verhoef et al. 2001). Dit is opmerkelijk, omdat de bestaande bouw 
uitt de pilotprojecten als een mogelijk geschikte markt naar voren kwam, waarvoor 
bovendienn een geschikte toepassing (de AC-module) bestond. Greenpeace waagde 
hethet om als eerste de markt voor particulieren in de bestaande bouw op grote schaal 
aann te spreken.' Toen uit een marktstudie die in haar opdracht werd uitgevoerd 
bleekk dat er onder particulieren belangstelling was om zonnepanelen te kopen 
(Vann den Berg et al. 1997), heeft Greenpeace de ontwikkeling van AC-modules be-
nutt voor een groot project: Solaris. Particulieren die belangstelling hadden konden 
zichh bij deze milieuorganisatie inschrijven voor een gesubsidieerd zonnecelsys-
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teem.77 In dezelfde periode namen ook enkele energiebedrijven initiatief voor een 
groott project met AC-modules: Sunpower. Zij richtten zich niet rechtstreeks tot 
particulieren,, maar benaderden projectontwikkelaars voor verspreiding in de 
nieuwbouww en woningcorporaties voor verspreiding in de bestaande bouw. 

Volgenss twee evaluatiestudies was begin 2000 in totaal 1,8 MWp aan AC-modu-
less geïnstalleerd in het kader van de projecten PV Zonneklaar, Solaris, Sunpower en 
PV-particulierr (Marktplan Adviesgroep 2000, Roos & Blom 2001). Er moet echter 
wordenn aangenomen dat er op dat moment niet meer dan 0,6 MWp was geïnstal-
leerd.. Deze afzet was veel lager dan in de genoemde projecten was voorzien. Aan-
gezienn het om kleine systemen gaat, bestond de bereikte markt voor AC-modules in 
aantallenn eindgebruikers uit ongeveer 4.0009 (zie ook bijlage II). 

Dee jaarlijkse overzichten van de markt voor zonnecelsystemen zijn te beperkt 
omm inzicht te geven in de ontwikkeling van het gebruik van zonnecelsystemen. Ze 
makenn namelijk alleen onderscheid tussen netgekoppelde en autonome systemen 
enn geven de afzet alleen in maximaal vermogen weer. Gezien de nichevertakking en 
hethet belang om inzicht te hebben in aantallen eindgebruikers zouden de marktover-
zichtenn veel uitgebreider moeten zijn. Voor zover bekend uit ander onderzoek, zijn 
dee marktontwikkelingen gezien de leerervaringen uit de pilotprojecten geen ver-
rassing.. De markt heeft zich uitgesplitst naar de utiliteitsbouw, een deelmarkt die 
inn de onderzochte pilotprojecten als mogelijkheid naar voren kwam. Projectont-
wikkelaarss hebben, zoals op basis van het AC-project verwacht kon worden, de fak-
kell  van energiebedrijven overgenomen; ze hebben vaker het initiatief voor projec-
tenn genomen dan energiebedrijven. Bovendien zijn zonnecelsystemen meestal in 
hethet bezit van eindgebruikers. Ook dit is in lij n met de leerervaringen van energie-
bedrijven,, projectontwikkelaars en de eindgebruikers uit de pilotprojecten. De be-
langstellingg van particulieren sloot goed aan bij de bereidheid van particulieren om 
tee betalen voor schone energie die in de pilotprojecten was geconstateerd. Opval-
lendd is wel dat er nog maar weinig projecten in de bestaande bouw gerealiseerd zijn. 
Dee exploratie van deze deelmarkt die afhankelijk is van particulieren, is pas laat op 
gangg gekomen. 

Technologieontwikkeling Technologieontwikkeling 

Technologieontwikkelingg is in navolging van Kruijsen (1999) omschreven als de 
ontwikkelingvann zonnecellen, zonnepanelen en de productieprocessen van cellen 
enn panelen. In de jaren vijfti g werd bij Philips op beperkte schaal onderzoek ver-
richtt naar zonnecellen. (Knoppers & Verbong 2001). In de jaren zeventig kreeg 
hethet onderzoek in Nederland een forse impuls. In clusters van universiteiten, on-
derzoeksinstellingenn en het bedrijfsleven werd onderzoek gedaan naar celtypen 
diee op de korte, middellange of lange termijn toepasbaar zijn. Hiermee bouwde 
Nederlandd internationaal gezien een goede positie op. De meeste steun van de 
overheidd ging naar multikristallijn silicium cellen,'.. .omdat deze technologie met 
steunn van de overheid als Nederlandse industriële voortrekker kan fungeren voor 
dee gehele zonnecellen-ontwikkeling en als wegbereider voor toekomstige mark-
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ten'.. (Novem 1990:10) Het onderzoek was vooral gericht op verhoging van het 
rendementt van de cellen en verlaging van de productiekosten van cellen en pane-
lenn (Novem 1990). 

Inn de onderzochte pilotprojecten in de nieuwbouw was er vrijwel geen aandacht 
voorr technologieontwikkeling. Er zijn vijf individuele wensen gearticuleerd ten aan-
zienn van de technologieontwikkeling, waarvan er twee tegengesteld zijn: er zouden 
verschillendee kleuren zonnepanelen beschikbaar moeten zijn (in twee projecten); 
dee tolerantie voor afwijkingen in de maten van zonnepanelen en andere bouwele-
mentenn zou beter op elkaar afgestemd moeten worden; er zou meer keuzevrijheid 
moetenn zijn in de maten van de zonnepanelen en het vereiste oppervlakte; en de 
matenn van de zonnepanelen zouden meer richtinggevend moeten zijn voor het 
ontwerp.. Uit de leerervaringen over de kosten en de financiering van de PV-projec-
tenn kan indirect een veel belangrijkere eis worden afgeleid. Omdat de financiering 
eenn groot struikelblok vormde in één van de projecten en sommige deelnemers de 
projectenn te duur vonden, zou de prijs gereduceerd moeten worden. Aangezien de 
totaalprijss van een systeem voor meer dan de helft door de zonnepanelen wordt 
bepaald",, moeten de zonnepanelen en het productieproces dus goedkoper worden. 

Alleenn deze laatste wens is enigszins maatschappelijk ingebed. Om zonnecellen 
goedkoperr te maken zijn drie sporen gevolgd die vóór de pilotprojecten al ingezet 
waren.. Het eerste is verbetering van het rendement van zonnecellen, zodat minder 
zonnepanelenn nodig zijn voor eenzelfde resultaat. Bij de ontwikkeling van de mul-
tikristallijnn silicium zonnecellen van Shell Solar Energy, heeft rendementsverbete-
ringg veel aandacht gekregen. Het rendement is gestegen van 10% in 1986 naar 12 tot 
14%% in 2000 (PEO 1987, PV Stuurgroep 2000). Deze stijging voldoet echter niet 
aann de verwachtingen en de doelstellingen uit de meerjarenprogramma's. 

Daarnaastt is er onderzoek gedaan naar de verbetering van het productieproces. 
Ditt heeft geleid tot een productieproces voor een nieuwe lijn." Tegelijkertijd wor-
denn nieuwe typen zonnecellen die op kortere of langere termijn toegepast kunnen 
worden,, ontwikkeld door samenwerkingsverbanden van universiteiten, ECN en 
bedrijvenn (zie tabel 9.2). Van amorf silicium zonnecellen wordt verwacht dat zij als 
eerstee een serieus alternatief zullen zijn voor multikristallijn silicium zonnecellen. 
Bijj  een groot productievolume zullen amorf silicum cellen waarschijnlijk goedko-
perr zijn. AKZO Nobel hoopt na 2002 een pilotlij n voor een flexibele zonnefolie op 
basiss van amorf silicium te openen en enkele jaren later met de daadwerkelijke pro-
ductiee te beginnen. Een nadeel van dit type zonnecellen is dat er meer oppervlakte 
nodigg is voor een zelfde opbrengst. 

Overr de vraag of een radicale doorbraak nodig is zijn de meningen verdeeld. 
Volgenss ECN en Shell Solar Energy zullen dunne film cellen (waaronder amorf sili-
ciumm cellen) de kristallijn silicium cellen geleidelijk gaan vervangen (PV Stuur-
groepp 2000). Knoppers en Verbong echter menen dat een technische doorbraak 
waarschijnlijkk noodzakelijk is om tot een drastische prijsverlaging te kunnen 
komenn (Knoppers & Verbong 2001). 
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Tabell 9.2. Belangrijke typen zonnecellen (toepasbaar en in ontwikkeling) 

technologie technologie symboolsymbool karakteristiek typischtypisch rendement (%) cluster/ samenwerking 

multikristallijnn silicium mc-Si wafertechnologie 12-14 

amorff silicium a-Si dunne film 6-9 

dunnee film silicium f-Si dunne film 8-10 (schatting) 

organischee zonnecellen - dunne of dikke film 

ECN/Shelll Solar 

UU/TUU D/TUE/TNO/ECN/ 
Akzoo Nobel 

TUD/UU/ECN N 

TUD/UU/WU/ECN N 
TUE/RUC/ECN/Philips s 

Bronnen:: PV Stuurgroep 2000, Roos & Blom 2001 

Tenn aanzien van de maten van de zonnepanelen zijn er weinig verbeteringen zicht-
baar.. De maatvoering werd in een recente studie als een belangrijk knelpunt bij de 
uitvoeringg van PV-projecten genoemd (Van Kampen & Jansen 1999). Er moet 
vaakk ter plekke een oplossing worden gezocht om de zonnepanelen goed aan te 
latenn sluiten op andere bouwelementen. Hoewel er kort na de genoemde studie 
eenn beoordelingsrichtlijn is ontwikkeld voor PV-systemen voor de bouw, is 'aan-
sluitbaarheid'' daarin niet opgenomen. Er is wel een prestatie-eis geformuleerd 
waarinn de tolerantie voor afwijkingen ten opzichte van de nominale maten van 
zonnepanelenn is ingeperkt (Van Kampen et al. 1999). Bovendien worden de moge-
lijkhedenn voor een uniforme maatvoering van de zonnepanelen die aansluiten bij 
gangbaree bouwmaten onderzocht en besproken (Van Kampen 2000). Dit zijn ech-
terr geen oplossingen voor het probleem dat de tolerantie voor afwijkingen bij zon-
nepanelenn lager is dan bij conventionele bouwelementen. 

Dee individuele wens voor andere kleuren is helemaal niet maatschappelijk in-
gebed.. Er zijn geen zonnepanelen beschikbaar die een andere kleur dan blauw of 
zwartt hebben. Het produceren van zonnepanelen met een andere kleur zou een tij -
delijkee aanpassing van het productieproces vergen en is daarom duurder (interview 
W.Sinke). . 

Dee conclusie is dat in de pilotprojecten weinig is gearticuleerd over de technologie-
ontwikkeling.. Dit is overigens niet vreemd, want het uitgangspunt was dat in de 
groteree projecten bewezen technologieën gebruikt zouden worden (interview 
E.. ter Horst 2002). Alleen indirect is een wens voor daling van de prijs van zonne-
panelenn gearticuleerd. Hieraan is voor zover mogelijk voldaan. Het rendement van 
dee multikristallijn silicium zonnecellen is verbeterd en het productieproces verbe-
terd.. Voor verbetering van de bouwmaten is het begin van een institutionele veran-
deringg zichtbaar, voor variëteit in kleur niet. 
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Productontwikkeling Productontwikkeling 

Productontwikkelingg leidt tot bruikbare toepassingen van zonnecellen, zoals een 
AC-modulee of een nieuwbouwwoning met een zonnedak. Toen de initiatieven 
voorr de onderzochte pilotprojecten werden genomen, was er in Nederland één 
producentt van zonnepanelen. De eerste productielijn voor zonnepanelen werd 
beginn jaren tachtig opgezet door Holecsol en later overgenomen door Shell Solar 
Energy.. In dezelfde periode werd een doorbraak in het rendement van de zonne-
panelenn bereikt door concepten uit de micro-elektronica toe te passen. De prijzen 
voorr zonnepanelen zijn gedaald van 90 dollar per Wp in 1968 naar 51 dollar in 1976 
enn 7 dollar in 1989 (Harmon 2000). 

InIn 1989 werd op het terrein van ECN voor het eerst een netgekoppeld systeem 
gerealiseerd.. In datzelfde jaar werd in Castricum de allereerste Nederlandse 
woningg met een zonnecelsysteem opgeleverd (een autonoom systeem). Voor de 
eerstee min of meer gebouwgeïntegreerde toepassing van zonnecelsystemen in 
Heerhugowaardd (1991) waren BOAL-profielen gebruikt, afkomstig uit de kassen-
bouw.. Hoewel de opzet was om de zonnepanelen een waterkerende functie te 
gevenn was uit angst voor lekkage onder de profielen een waterdicht onderdak 
gemaaktt (Van Mierlo et al. 1994). 

Enkelee jaren later werden voor het eerst ontwerpspecificaties opgesteld voor een 
mini-omvormerr voor één zonnepaneel (Dunselman et al. 1994). Vervolgens wer-
denn twee prototypes ontworpen en getest. Mastervolt ontwikkelde de Sunmaster 
1300 voor toepassing in AC-modules. Deze omvormer werd al snel opgevolgd door 
dee Sunmaster 130S die geluidsarmer is (interview R.Hommerson). Rond dezelfde 
tijdd bracht NKF een kleine omvormer op de markt: de OK4-100. 

Dee realisatie van de onderzochte pilotprojecten zou zonder deze vroege product-
ontwikkelingg niet mogelijk zijn geweest. Andersom waren de leerervaringen uit de 
pilotprojectenn aanleiding voor verdere productontwikkeling. Er waren namelijk 
velee leerervaringen opgedaan die vertaald konden worden in eisen ten aanzien van 
dee productontwikkeling en het benodigde netwerk daarvoor. Ze worden geschei-
denn naar de realisatiefase en de gebruiksfase. 

Eenn eerste belangrijke leerervaring tijdens de realisatie was dat voor het realise-
renn van dakvullende geïntegreerde zonnecelsystemen in de woningbouw vele acto-
renn nodig waren en dat het in hoge mate maatwerk was. In chronologische volg-
ordee gezien waren allereerst stedenbouwkundigen nodig die zorgdroegen voor een 
zongerichtee verkaveling. Een goede oriëntatie van de zonnepanelen op het zuiden 
kann bij noord-zuid georiënteerde woningen namelijk makkelijker gerealiseerd 
wordenn dan bij oost-west georiënteerde woningen. Zoals blijkt uit het project in 
Amsterdam,, is het voor projecten van minder dan 100 woningen niet zinvol om de 
verkavelingg onderdeel uit te laten maken van een enkel PV-project. Het wordt 
daardoorr namelijk zeer complex en langdurig. In de andere projecten was gekozen 
voorr de strategie om een locatie te vinden waar de verkaveling bij voorbaat goed 
was.. Deze strategie kan bij een grootschalige introductie echter niet worden toege-
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past.. In plaats daarvan zouden er landelijke richtlijnen ontwikkeld kunnen worden 
voorr zongerichte verkaveling ten behoeve van de toepassing van duurzame energie. 

Naastt stedenbouwkundigen waren er mensen nodig om een ontwerp voor de 
woningg te maken waarin rekening werd gehouden met de zonnepanelen. De archi-
tectenn dienden bekend te zijn met de voorwaarden voor een zo hoog mogelijke 
opbrengstt van een zonnecelsysteem, die onder meer de hellingshoek, de oriëntatie, 
dee ventilatie en onbeperkte zoninstraling betreffen. Maar ze moesten ook rekening 
houdenn met andere wensen, zoals een hoge gebruikswaarde van de woning en een 
waterdichtt dak. In de pilotprojecten werd duidelijk dat niet het hele dakopper-
vlaktee benut moet worden voor zonnepanelen, zoals aanvankelijk werd beoogd. Er 
warenn vele redenen hiervan af te zien: grotere tolerantie; loopruimte voor onder-
houdd en herstel; ruimte houden voor dakdoorvoeren, dakkapellen, zonnecollecto-
renn et cetera. 

Voorr het realiseren van woningen met dakvullende zonnecelsystemen waren 
ookk mensen nodig die goede onderdelen leverden voor het PV-systeem, een elek-
trotechnischh ontwerp maakten en het systeem samenstelden. Het aanbod van de 
PV-leverancierss voldeed echter niet, zoals bleek uit het ODE-project. Diverse offer-
tess waren van onvoldoende kwaliteit. De grootste leverancier van netgekoppelde 
zonnecelsystemenn in Nederland was niet ingesteld op het bedienen van een parti-
culieree markt. En er was maar één geschikte concurrent. 

Dee bouw van de zonnewoningen bleek in alle pilotprojecten moeilijker te zijn 
dann was verwacht. Dit kwam doordat de planning van de installatie van de zonne-
panelenn niet goed in de bouwplanning paste en doordat de overdracht van voorbe-
reidingg naar uitvoering niet altijd goed verliep. Er werden fouten en slordigheden 
inn de installaties geconstateerd. Ook de hoofdaannemer moest dus bekend zijn met 
dee toepassing van zonnecelsystemen om bij de overgang naar de bouw geen fouten 
tee maken. Vereenvoudiging van de realisatie van zonnecelwoningen door prefabri-
cagee bleek onhaalbaar te zijn. Ten slotte waren er mensen nodig die het zonnecel-
systeemm goed konden installeren. Eén van de conclusies uit de pilotprojecten was 
datdat dakdekkers en installateurs van elektrische installaties in het vervolg hiervoor 
moestenn zorgen. 

Dee tweede belangrijke leerervaring tijdens de realisatie was dat de kosten voor 
dakvullendee zonnecelsystemen omlaag moesten. De investeringskosten waren erg 
hoog.. De kosten voor de omvormers waren afhankelijk van de gewenste vermo-
gensklasse.. Voor vrijwel alle deelnemers waren er meerwerkkosten. Verder waren 
err vele onvoorziene kostenposten, zoals de enorme kosten voor herstel van de 
dakenn in Amsterdam, hoge verzekeringskosten en dergelijke. Hoe de kosten van 
eenn zonnecelsysteem naar beneden gebracht kunnen worden, werd in de projecten 
niett duidelijk. Volgens enkele deelnemers werd wel duidelijk hoe risico's beter 
afgedektt kunnen worden. 

Dee laatste leerervaring uit de realisatiefase is dat de garantiebepalingen niet volde-
denn aan de wensen. Zowel particulieren als energiebedrijven hebben zich ingespan-
nenn om een betere garantie te krijgen dan de leverancier aanvankelijk wilde geven. 
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Inn de gebruiksfase van de pilotprojecten is geleerd over de bouwkundige, elek-
trotechnischee en esthetische kwaliteit van de dakvullende geïntegreerde systemen. 
Hett grootste bouwkundige probleem was lekkage van dakvullende systemen, met 
namee in Amsterdam. Een gevoelig punt waren de aansluitingen tussen de zonne-
panelenn en andere onderdelen van het dak. Visueel gezien bleken zonnecelsystemen 
opp grote dakvlakken door te zakken. Maar ook elektrotechnisch waren de zonne-
celsystemenn niet helemaal naar tevredenheid. Met name de omvormers functio-
neerdenn niet goed. Ze moesten direct in het begin al worden vervangen en/of zorg-
denn voor uitval van PV-systemen. De bekabeling was in het project in Amsterdam, 
omdatt het één groot systeem was complexer dan in de andere projecten. Tot slot is 
inn de gebruiksfase geleerd over de esthetische waarde van de zonnewoningen. Som-
migee deelnemers waren tevreden over het resultaat, maar er waren ook deelnemers 
diee vonden dat de zonnecelsystemen een volgende keer mooier moesten zijn. Het 
uiterlijkk van de woningen was ook belangrijk voor de bewoners. Degenen die von-
denn dat de zonnewoningen mooi waren, hadden namelijk ook een positievere hou-
dingg ten aanzien van zonnecelsystemen in het algemeen. 

Dee AC-module leek veel meer geschikt te zijn voor grootschalige toepassing in 
zowell  de nieuwbouw als de bestaande bouw dan de dakvullende systemen. Het 
benodigdee netwerk voor de realisatie van het AC-project was minder complex, het 
ontwerpp relatief simpel en de totale kosten minder hoog. Het belangrijkste pro-
bleemm met de AC-modules betrof de esthetische waarde van de zonnepanelen. Of 
enn hoe de AC-modules functioneren is helemaal niet bekend. 

Opp het gebied van productontwikkeling is veel gearticuleerd. De algemene les 
uitt de pilotprojecten zeker ten aanzien van de gewenste productontwikkeling voor 
dakvullendee systemen was dat de lokale oplossingen die waren gekozen zich niet 
leendenn voor overname in volgende projecten. De producten moesten eerst beter 
enn goedkoper worden. De eisen waaraan ze moesten voldoen waren nader gespeci-
ficeerd.. Daarover had echter meer geleerd kunnen worden als de gebruiksfase beter 
geëvalueerdd was. Ook is duidelijk geworden welke actoren nodig waren om goede 
productenn te kunnen ontwikkelen en aanbieden. Uit de pilotprojecten zijn ook 
nieuwee vragen voortgekomen, zoals hoe de AC-modules functioneren en wat de 
ervaringenn van eindgebruikers op langere termijn zijn. 

Dee leerervaringen ten aanzien van het benodigde netwerk zijn vrij goed ingebed: er 
iss een grote diversiteit ontstaan aan actoren die zich met productontwikkeling 
bezighouden.. In 2000 waren er 17 leveranciers van zonnepanelen, waarvan 6 gro-
tere.. Shell Solar Energy had tot 1998 vrijwel een monopoliepositie, maar moest in 
19999 grote delen van de Nederlandse markt afstaan aan BP Solar, Kyocera en ande-
renn (Roos & Blom 2001). De buitenlandse leveranciers maken veelal gebruik van 
Nederlandsee systeemhuizen", die ook groeien in aantal en kracht (Roos & Blom 
2001).. In de gesubsidieerde projecten namen verder bijna 80 aannemers en bijna 
1000 architecten deel (website Novem 2). De betrokkenheid van dakdekkers is nog 
steedss gering. In een analyse van de Nederlandse PV-industrie wordt geconclu-
deerdd dat ook Nederlandse installateurs nog steeds onvoldoende kennis van en 
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ervaringg met zonnecelsystemen hebben (Mazier 2000). Daarom leiden enkele sys-
teemhuizenn installateurs op. 

Hett idee om zonnecelsystemen te prefabriceren, zodat inpassing in de bouw 
eenvoudigerr kon worden is nog werkelijk in praktijk gebracht. In een eerste prak-
tijktestt in 1996 is een proef uitgevoerd met dakplaten die voor de bouw voorzien 
warenn van zonnepanelen. De zonnepanelen bleken echter te beschadigen bij het 
transportt en het hijsen. In Europees verband hebben bouwpartijen, architecten en 
adviesbureauss een PV-concept ontwikkeld, waarmee het installatiewerk groten-
deelss in de fabriek kan worden verricht en dus ook veel goedkoper kan zijn (Böttger 
ett al. s.a.)." Het concept is vervolgens toegepast in enkele demonstratieprojecten. 

Dee leerervaring dat de financiering een probleem is en dat de prijzen voor zon-
necelsystemenn in de woningbouw moeten dalen is sterk maatschappelijk ingebed.4 

Voorr het PV-platform (een forum van actoren die grootschalige toepassing van 
zonnecelsystemenn wilden stimuleren, zie paragraaf Netwerkvorming) was prijsda-
lingg een speerpunt. Dit zou vooral bereikt moeten worden door verdere technolo-
gie-- en productontwikkeling. Hoe de prijzen van zonnecelsystemen zich werkelijk 
hebbenn ontwikkeld is moeilijk te bepalen, maar lijk t te voldoen aan de doelstelling 
vann het PV-platform. Het CE dat het laatste meerjarenprogramma voor PV heeft 
geëvalueerd,, schat in dat de prijs 40% is gedaald in de periode tussen 1995 en 2000 
(Rooss & Blom 2001). Deze daling komt door een reductie van de kosten voor zon-
nepanelen,, installatiekosten en kosten voor de omvormers. Het relatieve belang 
hiervann is niet bekend, behalve dat de daling van de kosten voor de omvormers tot 
eenn daling van ongeveer 5% van de totaalprijs heeft geleid. De prijs per V/p blijkt 
medee af te hangen van de omvang van het project. Het schaalvoordeel is ongeveer 
200 tot 30% (Verhoef et al. 2001). 

Dee prijzen voor zonnecelsystemen zijn nog niet concurrerend, maar dat werd 
ookk nog niet verwacht. Hoe snel de prijzen verder zullen dalen, kan niet met zeker-
heidd worden gesteld. Volgens het CE wordt de prijs vanaf 2000 met name door 
internationalee ontwikkelingen bepaald (Roos & Blom 2001). Enkele adviesbu-
reauss pleiten voor schaalvergroting van de productie van zonnepanelen en/of een 
toenamee van de concurrentie om de prijzen sneller te laten dalen (Langman & Van 
derr Smak 1999, Mazier 2000). 

Dee ontwikkeling rond garanties verliep ook vrij gunstig. De leveranciers zijn 
vakerr systeemgaranties gaan geven en verbinden zich aan langere garantietermij-
nenn (bijvoorbeeld 20 jaar op de zonnepanelen en 10 jaar op het hele systeem (web-
sitee Novem 2)). 

Dee maatschappelijke inbedding van de bouwtechnische leerervaringen uit de 
onderzochtee pilotprojecten is pas laat op gang gekomen. Tot 1999 werd in de 
meestee projecten met dakvullende systemen gebruik gemaakt van BOAL-profielen. 
Ditt profiel was aangepast voor PV-systemen. De tolerantie was vergroot (de mate 
waarinn afgeweken kan worden van vereiste afmetingen) en de montagetijd verkort. 
Verderr was onder meer het rubber als afdichtstrip van de profielen vervangen door 
hostaliet.. Een evaluatiestudie meldt dat het systeem in praktijk nog steeds vele pro-
blemenn kende: de lengte van de profielen sloot vaak niet aan bij het dakvlak; er trad 
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lekkagee op; er waren problemen rond de ventilatie15 en er werden veel uitvoerings-
foutenn gemaakt (Scheijgrond et al. 1999). Er zijn twee alternatieven ontstaan voor 
hett concept van geïntegreerde zonnepanelen op een draagsysteem: 
1.. een PV-systeem met meerdere lagen (op profielen met een waterdicht onder-

dak); ; 
2.. PV-bouwelementen, zoals dakpannen en dakramen. 
PV-bouwelementenn zijn volgens Scheijgrond en anderen het meest kansrijk om op 
langee termijn net zo goedkoop te worden als bestaande dakproducten. Ze worden 
ontwikkeldd door fabrikanten van bouwproducten. Bij het dakpanconcept worden 
dee PV-elementen schubsgewijs gelegd, zoals dakpannen. Op een bestaande woning 
inn Lekkerkerk was in 1993 al de zogenaamde 'Newtec solar tile' toegepast. Dit dak-
pansysteemm is in Nederland echter niet meer toegepast, omdat het relatief duur is. 
Pass in 1997 kwam een nieuw dakpansysteem op de markt (het PV-700 systeem van 
RBB,, een leverancier van hellende daken) .'*  De conclusie van de evaluatiestudies is 
dann ook dat geen van de gebruikte integratietechnieken voldoende waren uitont-
wikkeldd om ze grootschalig te introduceren (Scheijgrond et al. 1999).7 Dit geldt 
echterr niet alleen voor grote geïntegreerde systemen. Ook AC-modules die zijn toe-
gevoegdd aan daken, bleken bij toepassing in de bestaande bouw tot lekkageproble-
menn te kunnen leiden (interview W.Sinke). 

Omm goede integratietechnieken te ontwikkelen zijn, naast ondersteuning van 
productontwikkelingg in het kader van pilotprojecten, twee sporen gevolgd. In de 
eerstee plaats zijn in opdracht van Novem innovatiestrategieën uitgewerkt voor 
nieuwee bouwproducten met zonnecellen. De vier potentiële bouwproducten 
moestenn voldoen aan criteria van kwaliteit, verkrijgbaarheid en verwerkbaarheid 
(Haagg & Luiten 2000). In de tweede plaats zijn er richtlijnen en normen ontwik-
keld.. (Deze worden verder behandeld in paragraaf Wet- en regelgeving). 

Dee maatschappelijke inbedding van de elektrotechnische leerervaringen verliep 
ietss beter. Ook op dit terrein zijn richtlijnen ontwikkeld (zie verder paragraaf Wet-
enn regelgeving). Daarnaast is het functioneren van zonnecelsystemen zichtbaar 
verbeterd.. Het rendement van de omvormers is verhoogd, de uitval is verminderd 
enn de kwaliteit van de opgewekte stroom is verbeterd met als bijkomend voordeel 
datt er minder geluid wordt opgewekt (interview A. de Broe). Verder hebben de 
omvormerss meerdere functies gekregen. Ze zijn koppelkast, energiemeter en inter-
facee (PV Stuurgroep 2000). Een positieve ontwikkeling is dat er inmiddels enkele 
kant-en-klaree AC-modules beschikbaar zijn, die zijn goedgekeurd door KEMA. Met 
eenn stekker in het stopcontact kan een AC-module op het elektriciteitsnet worden 
aangesloten.. Maximaal 6 panelen mogen op een bestaande eindgroep van het elek-
triciteitsnett in de woning worden aangesloten. Wanneer meerdere systemen wor-
denn gebruikt (meer dan 2,25 Ampère) is een aparte groep nodig. 

Maarr er zijn ook nog problemen. Uit een evaluatieonderzoek onder kleine syste-
menn is gebleken dat de opbrengst van de systemen vaak lager is dan verwacht of 
voorspeldd (Booijink et al. 2001). De oorzaak hiervan is niet bekend. Volgens het 
PV-platformm moet er ook nog aandacht worden besteed aan prijsreductie, levens-
duurr en betrouwbaarheid van omvormers (PV Stuurgroep 2000). 
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Omm eindgebruikers te informeren zijn er weliswaar verschillende interfaces 
beschikbaarr gekomen: een LED-lampje als globale indicator van het functioneren, 
eenn stroommeter met een display en de mogelijkheid om via een computerpro-
grammaa allerlei gegevens uit de omvormer in te lezen. Deze opties hebben echter 
elkk hun eigen problemen.'6 

Dee ervaringen met het uiterlijk van de zonnecelsystemen zijn in beperkte mate 
maatschappelijkk ingebed. De Federatie Welstand heeft richtlijnen opgesteld voor 
zonnecollectorenn en zonnepanelen. In de zomer van 2000 zijn ze verspreid onder 
dee welstandscommissies die lid zijn van de federatie. (Van Boetzelaer et al. 2001). 
Dee richtlijnen voor systemen in schuine daken zijn vrij vertaald: 
-- De hellingshoek van het systeem moet hetzelfde zijn als die van het dak; 
-- Er moeten randen rond de zonnepanelen zijn van 60 centimeter; 
-- Er moet een goede compositie zijn met andere dakelementen; 
-- Meerdere zonnepanelen moeten even groot zijn en op gelijke hoogte aange-

bracht. . 
Dezee richtlijnen zijn niet geschikt voor dakvullende systemen. Ze zijn bovendien 
niett van toepassing indien PV-systemen niet vergunningplichtig worden geacht. In 
dee norm voor PV-bouwelementen (zie paragraaf Wet- en regelgeving) wordt hele-
maall  geen aandacht besteed aan esthetische aspecten'9, volgens één van de opstel-
lerss omdat er geen algemeen acceptabele eisen geformuleerd kunnen worden aan-
gezienn smaken verschillen (toelichting B. van Kampen). 

Inn opdracht van Novem is een verkennend" onderzoek gedaan naar de visuele 
aspectenn die van belang zijn voor de mening van particulieren en welstandscom-
missiess (Van Boetzelaer et al. 2000). Over het algemeen vonden de respondenten 
zonnecelsystemenn niet mooi. Voor de meeste particulieren was onopvallendheid 
vann de zonnepanelen de rode draad bij het beoordelen van foto's van gerealiseerde 
systemen.. Het bleek van belang te zijn dat er eenheid was in de kleur van de zon-
nepanelenn en het dak, dat de zonnepanelen gelijkmatig over het dak waren verd-
eeldd en dat ze in het dak waren geïntegreerd in plaats van los op het dak geplaatst. 
Dee welstandscommissies maakten een onderscheid naar soort bouw. Zonnepane-
lenn op monumentale bouw werd afgewezen, op bestaande bouw zouden zonne-
panelenn onopvallend moeten zijn en op nieuwbouw bij voorkeur architectonisch 
geïntegreerd.. Hoewel de conclusies uit dit onderzoek goede aanknopingspunten 
biedenn voor de verdere ontwikkeling van richtlijnen en normen is dit in Nederland 
niett gebeurd. In internationaal verband (IEA taak 7) zijn wel criteria voor de esthe-
tischee kwaliteit van gebouwen met zonnecelsystemen ontwikkeld (Reijenga 
2001).2II Op basis hiervan wordt de eerder genoemde dakpan van RBB bekritiseerd 
(RBBB 700), omdat dit PV-bouwelement qua kleur en textuur niet harmonieert. 

InIn algemene termen kan worden gesteld dat de productontwikkeling in de goede 
richtingg gaat, maar niet voldoende is. De ontwikkelingen rond de prijzen, garan-
tiess en omvormers zijn gunstig. Hiertegenover staat het volgende: 
-- Bouwtechnisch gezien zijn de PV-producten nog niet betrouwbaar; 
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-- Het netwerk voor de realisatie van goede PV-woningen is weliswaar sterk uitge-
breid,, maar nog niet compleet; 

-- De prijzen zijn weliswaar lager, maar waarschijnlijk nog niet aanvaardbaar voor 
grotee groepen gebruikers; 

-- De omvormers en gebruikersinterfaces moeten verder ontwikkeld worden; 
-- De esthetische kwaliteit is nog te weinig richtinggevend voor de productontwik-

kelingg en wet- en regelgeving; 
-- De inpassing van zonnepanelen in het bouwproces is nauwelij ks vereenvoudigd. 

Dienstverlening Dienstverlening 

Tenn tijde van de onderzochte pilotprojecten bestond er nog nauwelijks dienstver-
leningg rond zonnecelprojecten in de woningbouw. Enkele advies- en onderzoeks-
bureauss ondersteunden de projectleiders tijdens de realisatie met haalbaarheidson-
derzoek,, adviezen en inspectie van de installaties. De particulieren werden minder 
ondersteund.. De pilotprojecten leverden wel waardevolle inzichten op over de 
wenselijkheidd hiervan. Zo is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat de toekomstige 
bewonerss goed geïnformeerd wilden worden over de consequenties van het kopen 
vann een zonnewoning en over het gebruik van het zonnecelsysteem. In het project 
inn Amersfoort heeft de werkgroep communicatie op dit vlak een goede rol vervuld. 
Dee energiebedrijven zouden hierin volgens de bewoners een goede rol kunnen spe-
len.. Of de energiebedrijven deze rol op zich willen nemen, is uit de pilotprojecten 
niett duidelijk geworden. Ook is het de vraag van wie particulieren informatie wil-
lenn als het energiebedrijf geen prominente rol speelt in een project. 

Inn de gebruiksfase is beheer van het systeem het belangrijkste item. Beheer is 
noodzakelijk,, omdat er defecten in het systeem kunnen zijn en omdat in het 
gebruikk niet vanzelf duidelijk wordt of ze goed functioneren. In opdracht van het 
energiebedrijff  werden de systemen gemonitord door speciale bureaus. In de daken-
projectenn wilden de bewoners het beheer van het systeem graag overlaten aan het 
energiebedrijf.. Zelfs in het project waar de systemen van de bewoners zijn, is het 
energiebedrijff  voorlopig verantwoordelijk voor het beheer. Wat de voor- en nade-
lenn zijn van particulier beheer vergeleken met beheer door het energiebedrijf, is dus 
niett bekend uit de pilotprojecten. Onduidelijk is ook welk onderhoud nodig is bij 
regulierr particulier beheer. 

Uitt de pilotprojecten is gebleken dat er een goede structuur voor de afhandeling 
vann klachten van bewoners ontwikkeld moet worden. Door de lekkageproblemen 
werdd duidelijk dat de klachtenafhandeling niet goed was geregeld en dat niet altijd 
duidelijkk was wie waarvoor verantwoordelijk was: de PV-leverancier, de project-
ontwikkelaarr of het energiebedrijf. In twee van de dakenprojecten was een deel van 
dee bewoners ontevreden over de klachtenafhandeling en daardoor ook minder 
tevredenn over de zonnecelsystemen dan de andere bewoners. De aansprakelijkheid 
vann de diverse aanbieders dient dus volkomen helder te zijn voor de gebruikers. 

Dee articulatieprocessen op het terrein van dienstverlening betreffen de onder-
steuningg van opdrachtgevers door deskundige bureaus, informatie voor (toekom-
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stige)) bewoners, de klachtenafhandeling en het beheer. Belangrijke nieuwe vragen 
concentrerenn zich rond informatievoorziening en particulier beheer. 

Hett netwerk is wat betreft de ondersteuning van grotere projecten sterk uitgebreid. 
Ruimm 40 advies- en onderzoeksbureaus en enkele keuringsinstellingen zijn actief 
(websitee Novem 2). Zij ondersteunen professionele actoren. Particulieren kunnen 
inmiddelss informatie krijgen van onder meer het Projectbureau Duurzame Ener-
gie.. En in opdracht van Novem is een CD-Rom ontwikkeld op basis waarvan voor-
lichterss voorlichtingsmateriaal samen kunnen stellen (Novem 2002). Of handlei-
dingenn en voorschriften van leveranciers en andere specifieke informatie voldoen, 
iss niet bekend. De onderzoeks- en adviesorganisatie CE constateert dat consumen-
tenn nog maar weinig inzicht hebben in de productspecificaties (zoals levensduur, 
garantie,, betrouwbaarheid rendement) zodat onderlinge vergelijking van produc-
tenn heel lastig is (Roos & Blom 2001). 

Hett beheer van zonnecelsystemen is vrijwel onontgonnen terrein. Voor de 
monitoringg in de gebruiksfase heeft het netwerk zich uitgebreid tot 35 verschillende 
monitoringpartijen.. De monitoring is echter vooral gericht op technologieontwik-
kelingg en weinig op beheer. De wijze waarop de dakenprojecten zijn gemonitord, 
iss niet geschikt voor beheer bij grootschalige introductie. Het controleren van het 
functionerenn van zonnecelsystemen is nog steeds een groot probleem. Zelfs als een 
systeemm bij voldoende zonaanbod helemaal geen stroom opwekt is dit niet direct 
zichtbaar.. In woningbouwprojecten met vergelijkbare zonnecelsystemen op één 
locatiee kan een energiebedrijf de opbrengsten met elkaar vergelijken. Bij een parti-
culierr systeem is het heel moeilijk om te bepalen of het naar behoren functioneert. 
Dee opbrengst is afhankelijk van lokale omstandigheden (hellingshoek, oriëntatie, 
lichtinstraling)) naast eventuele defecten in het systeem. Om met de gemeten op-
brengstenn het functioneren van zonnecelsystemen te kunnen beoordelen, worden 
methodiekenn voor het bepalen van een referentie-opbrengst ontwikkeld. Ze zijn 
echterr nog niet toegepast of alleen nog maar getest (Betcke et al. 2002). Een andere 
recentee ontwikkeling is om het functioneren van de zonnepanelen van een groot 
zonnecelsysteemm vrij eenvoudig te controleren met behulp van een infrarood 
camera222 (Eikelboom et al. 2001). Over onderhoud is weinig bekend. Onderhoud is 
volgenss de PV-industrie niet of nauwelijks nodig. In een handleiding van Energie-
Nedd wordt echter wel geadviseerd om grotere systemen bij wijze van onderhoud 
jaarlijkss te controleren op breuk van panelen, vochtintreding, beschadiging van de 
bekabeling,, aansluitingen et cetera (EnergieNed 1998). Dit zou moeten gebeuren 
doorr een deskundige persoon. Bovendien is het schoonhouden van zonnepanelen 
waarschijnlijkk zinvol. In voorlichtingsmateriaal van Novem wordt de verminde-
ringg van de opbrengst door vervuiling namelijk geschat op 3,6% (Novem 2002). 

Dee verdeling van verantwoordelijkheden is volgens Shell Solar Energy naar aan-
leidingg van de onderzochte pilotprojecten beter geregeld. Verondersteld kan wor-
denn dat in het verlengde hiervan ook de klachtenafhandeling is verbeterd. In elk 
gevall  is een goede klachtenregistratie onderdeel van de richtlijn voor PV-systemen 
inn de bouw (Van Kampen et al. 1999). Of leveranciers hieraan voldoen is onbekend. 
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InIn het algemeen kan worden gesteld dat leerervaringen op het terrein van de 
dienstverleningg ten behoeve van particulieren slecht maatschappelijk ingebed zijn. 
Dee dienstverlening aan professionele actoren is beter ontwikkeld, alhoewel ook 
nogg niet op grootschalige toepassing toegesneden. 

Wet-Wet- en regelgeving 

Onderr wet- en regelgeving worden wetten, formele voorwaarden, richtlijnen en 
normenn die de toepassing van zonnecelsystemen stimuleren of belemmeren, ver-
staan.. In deze paragraaf worden de actoren die deze regels bepalen, centraal gesteld. 
Tott 1990 had de nationale overheid weinig aandacht voor de toepassing van zonne-
celsystemen.. In de tweede energienota van 1979 stond bijvoorbeeld dat tot het jaar 
20000 geen rekening gehouden werd met PV. Wel werd al lange tijd wetenschappe-
lij kk onderzoek ondersteund. 

Dee omslag kwam eind jaren tachtig (Knoppers & Verbong 2001). Volgens de 
Notaa Energiebesparing kon fotovoltaïsche zonne-energie na 2010 in beginsel de 
belangrijkstee duurzame energieoptie worden. Er werd voor dat jaar een volume-
doell  gesteld van een reductie van 2 PJ COj met behulp van PV (Ministeriee van Eco-
nomischee Zaken 1990). Knoppers en Verbong verklaren deze omslag uit het succes 
vann PV in ontwikkelingslanden en de eerste gerealiseerde projecten in Nederland. 
Verderr was een aantal Nederlandse pioniers die onderzoek hadden gedaan naar 
zonnecellenn op invloedrijke posities terechtgekomen. Zonnecelsystemen kwamen 
ookk onder de aandacht van de nationale overheid, omdat de realisering van andere 
duurzamee energieopties zoals windenergie tegenviel. Van belang waren ten slotte 
ookk de scenario's van een groot bedrijf als Shell waarin fotovoltaïsche zonne-energie 
eenn grote rol werd toegedicht voor de periode na 2050 (zie bijvoorbeeld Shell Inter-
nationall  Limited 1996). 

Doorr deze omslag veranderde het karakter van de meerjarenprogramma's sterk. 
Voorr het NOZ-PV 1986-1990, het eerste meerjarenprogramma voor PV, was een 
beperktt budget beschikbaar voor met name onderzoek naar zonnecellen (Novem 
1989).. De aandacht ging uit naar autonome systemen vanuit de veronderstelling 
datt op termijn in ontwikkelingslanden een eerste markt voor zonnecelsystemen 
zouu ontstaan. Volgens het tweede meerjarenprogramma konden zonnecelsyste-
menn wel een rol spelen in de Nederlandse energievoorziening (Novem 1990). De 
nadrukk werd verlegd naar decentrale netgekoppelde zonnecelsystemen in de 
gebouwdee omgeving. Het grootste deel van het budget werd gereserveerd voor het 
realiserenn van de technische voorwaarden hiervoor. De financiële ondersteuning 
voorr onderzoek en ontwikkeling was vooral gericht op het verbeteren van het ren-
dementt van multikristallijn silicium zonnecellen en het ontwikkelen van nieuwe 
zonnecellen.. In 1994 werd echter ook de ontwikkeling van mini-omvormers voor 
AC-moduless ondersteund. 

Omm de volumedoelstelling van 2 PJ uitgespaarde fossiele brandstoffen voor 2010 
tee halen, werd het van belang geacht om grotere PV-projecten te gaan realiseren. En 
omdatt verwacht werd dat grotere projecten vooral met niet-technische knelpunten 
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tee maken krijgen, zouden deze projecten niet-technische leerdoelen moeten heb-
ben.. De energiedistributiebedrijven werden als potentiële gebruikers beschouwd. 
Dee initiatieven voor de onderzochte pilotprojecten met dakvullende systemen ont-
stondenn naar aanleiding van deze omslag (zie hoofdstukken 4, 5 en 6). Ze werden 
ondersteundd in het kader van het NOZ-PV1990-1994. 

Energiebedrijvenn wilden in deze periode alleen nog maar experimenteren met 
zonnecelsystemen.. Ze beschikten over geld hiervoor in het kader van het Milieu 
Actiee Plan.13 Algemene regels voor zonnecelsystemen hadden zij dan ook nog niet 
ontwikkeld.. Ook de gemeenten hadden vóór de onderzochte pilotprojecten nog 
geenn beleid ten aanzien van zonnecelsystemen. Alleen de gemeente Heerhugo-
waardd verkende naar aanleiding van een eerste project in 1991 de mogelijkheden 
voorr grootschalige toepassing van zonnecelsystemen in de 'Stad van de Zon'14 (Van 
Mierloo et al. 1994). 

Eenn belangrijke les uit de pilotprojecten is dat de dakenprojecten zonder project-
subsidiee niet gerealiseerd zouden zijn. Subsidie was ook daarna nog steeds een 
noodzakelijkee bescherming van de niches. Zelfs de projectontwikkelaar Mabon die 
subsidiee niet nodig vond voor het 'autonome' AC-project, heeft in vervolgprojec-
tenn wel subsidie aangevraagd. Verder is gebleken dat een deel van de productont-
wikkelingg in het kader van pilotprojecten heeft plaatsgevonden. De dakvullende 
systemenn waren namelijk uniek qua samenstelling. Bovendien zijn componenten 
zoalss de omvormers, vervangen door verbeterde versies. 

Verderr is gebleken dat een draagvlak bij energiebedrijven essentieel is voor net-
gekoppeldee systemen. Ze verleenden subsidie, verschaften informatie of realiseer-
denn zelf woningen met zonnepanelen. Bij een minimale rol bepaalden ze in ieder 
gevall  de hoogte van de terugleververgoeding en stelden ze aansluitingseisen. Met 
namee uit het ODE-project in de bestaande bouw is de hindermacht van energiebe-
drijvenn helder geworden. Zij bepaalden onder welke voorwaarden zonnecelsyste-
menn aan het elektriciteitsnet gekoppeld mochten worden. Snelle procedures, hel-
deree aansluitingseisen en een goede terugleververgoeding zouden de realisatie van 
praktijkprojectenn makkelijker maken, zo werd geconstateerd in het ODE-project. 

Ookk in de rol van gemeenten hebben de pilotprojecten inzicht geboden. 
Gemeentenn stimuleerden de toepassing van zonnecelsystemen vooral door gele-
genheidd te geven in milieuwijken of door rekening te houden met zonnecelsyste-
menn in het bepalen van stichtingskosten en grondkosten. Daarnaast droegen ze 
zorgg voor een zongerichte verkaveling van nieuwbouwwijken die gunstig is voor 
toepassingg van zonnecelsystemen of thermische zonne-energiesystemen. Maar de 
gemeentenn compliceerden de toepassing van zonnecelsystemen ook met procedures 
voorr een bouwvergunning. De Welstandscommissies hadden soms grote bezwaren 
mett argumenten als vlakverdeling en kleurharmonie. Dat een bouwvergunning 
nodigg was voor nieuwbouw- en renovatieprojecten was duidelijk. De situatie voor 
dee bestaande bouw was echter ondoorzichtig, zoals bleek uit het ODE-project. 
Sommigee gemeenten beschouwden zonnepanelen in de bestaande bouw als ver-
gunningplichtig,, andere niet. Indien wel een bouwvergunning aangevraagd moest 
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worden,, leidde dat tot extra kosten en soms langdurige procedures. De Woning-
wett vormde dus een knelpunt, maar leidde ook tot aanpassing van plannen en ont-
werpenn en tot bekendheid met de eisen van Welstandscommissies. 

Dee onderzochte pilotprojecten hebben tot articulatie van knelpunten en wen-
senn op het terrein van wet- en regelgeving geleid. Belangrijke aspecten waren het 
belangg van de bescherming ten behoeve van de verspreiding van zonnecelsyste-
men,, het belang van pilotprojecten voor de productontwikkeling, het belang van 
helderee aansluitingseisen, en de rol van gemeenten en welstandscommissies. 

Figuu rr  9 . 3 . P V - b u d g e t t e n ( m i l j o e n euro ) 

255 I 
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MM cel R&D E R&D systeem en componenten D autonoom ES leerprogramma D FV-Go! O overig 

Toel icht ing:: Dit f iguur is samengesteld door de begrotingen in de meerjarenprogramma's 1986-1990, 1990-1994 

enn 1997-2000 als uitgangspunt te nemen. Voor 1990 is gebruik gemaakt van de waarden uit het NOZ-PV 1990-1 994. 

Dee waarden van 1995 zijn overgenomen uit het NOZ-PV 1997-2000. De beschikbare budgetten voor PV-GO! zijn 

toegevoegd.. De investeringssubsidie die beschikbaar was in de periode van 1988 t o t 1994 is niet in de figuur opge-

nomen.. De budgetten voor fundamenteel onderzoek zijn sinds 1994 hoger dan volgens deze f iguur vanwege 

Joule,, EEïT-, en NWO-pro jec ten . In de jaren 1990-1995 behoorden demonstrat ieprojecten in de categorie 'R&D 

systemenn en componen ten ' . De werkelijke uitgaven waren meestal lager, onder meer doorda t aanvragen laat in 

hett jaar werden ingediend en budgetten niet volledig besteed konden worden (Roos & Blom 2001). 

Dee leerervaringen uit de pilotprojecten zijn vrij goed maatschappelijk ingebed. Bij 
dee nationale overheid veranderde de regelgeving na de onderzochte pilotprojecten 
sterk.. In de jaren na de onderzochte pilotprojecten kwam er steeds meer overheids-
geldd beschikbaar voor PV (zie figuur 9.3). Het nieuwe meerjarenprogramma (NOZ-
PVV 1997-2000) richtte zich veel meer dan de voorgaande programma's op het voor-
bereidenn van een grootschalig gebruik van zonnecelsystemen. Pilotprojecten met 
vernieuwendee grote zonnecelsystemen kregen plaats in een Leerprogramma PV in 
dee Gebouwde Omgeving, uitgevoerd door Novem. Voor kleine systemen werd 
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eenn aparte tenderregeling ontwikkeld (PV-go! 1999 en 2000). Di t sloot aan bij de 

marktsegmenteringg en bij de ontwikkeling van het gebruik. Nog steeds werd het 

meestee geld voor R&D besteed aan zonnecellen. Voor onderzoek en ontwikkeling 

vann systemen en componenten was, ondanks de tekortkomingen die uit de pilot-

projectenn naar voren kwamen, maar een beperkt budget beschikbaar. 

Eenn andere belangrijke ontwikkeling bij de overheid was dat het fiscale instrumen-
tariumm dat sinds 1995 werd ingezet voor de stimulering van duurzame energie zich 
uitbreiddee en steeds meer geschikt werd gemaakt voor zonnecelsystemen (zie tabel 
9.3).. Bedrijven konden bijvoorbeeld vanaf 1997 gebruik maken van de Regeling 
Willekeurigee Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) en de regeling voor een 
Energiee Investeringsaftrek (EIA) voor de financiering van zonnecelsystemen. 

Tabell  9.3. Financieringsregelingen geldig voor PV 

79955 1997 2001 

Regelingg Groenprojecten Regeling Groenprojecten Regeling Groenprojecten 

REBB {terugleververgoeding) REB (terugleververgoeding) REB (terugleververgoeding, 

BSEE - NOZ-PV BSE - NOZ-PV ontheffing) 

Vamill BSE - DEN 

EIAA Vamil 

EIA A 

EINP P 

EPR<+EPA) ) 

Regulieree investeringsaftrek 

Belangrijkstee bronnen: Coopers & Lybrand 1995, Koot & Middelkoop 1997, Novem 2001 

Belangrijkerr was waarschijnlijk de ontheffing van de Regulerende Energie Belas-
tingg (REB) voor groene elektriciteit. Groene elektriciteit wordt door energiebedrij-
venn als een apart product verkocht aan particulieren en bedrijven onder namen als 
Groenee Stroom, Natuurstroom et cetera. Voor groene elektriciteit wordt gebruik 
gemaaktt van duurzame energiebronnen zoals windenergie en waterkracht in plaats 
vann primaire fossiele brandstoffen. De ontheffing van de REB gaf energiebedrijven 
dee financiële ruimte om een klein deel aan zonne-elektriciteit in de energiemix van 
groenee elektriciteit op te nemen. Een andere ontwikkeling waar de toepassing van 
zonnecelsystemenn in de nieuwbouw baat bij kan hebben, was de opname van zon-
necelsystemenn in de Energie Prestatie Normering (EPN) waaraan nieuwbouwwo-
ningenn moeten voldoen. Sinds 1998 wordt de opbrengst van zonnecelsystemen 
gehonoreerd,, een beleidsontwikkeling die de marktpartijen uit het PV-platform 
heell  belangrijk vonden/5 Of de aanscherping van de EPN in 2000 effect heeft op de 
toepassingg van zonnecelsystemen is niet bekend. 

Inn 2001 was er weer een belangrijke omslag in het overheidsbeleid onder de 
noemerr van de 'Nieuwe strategie' (Tweede Kamer 2001). Hoewel het ministerie 
vann Economische Zaken tot halverwege 2001 nog onderhandelde over een nieuw 
convenantt trok ze zich in de zomer terug uit het overleg. PV kreeg niet langer speci-
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fiekefieke steun. Alleen voor windenergie op zee en biomassa bleven speciale program-
ma'ss bestaan, omdat de doelstelling van 10% duurzame energie in 2020 anders 
niett haalbaar was. Een ander argument was dat uit onderzoek zou zijn gebleken 
datt de specifieke programma's en convenanten voor duurzame energie 'achter de 
meter',, waaronder zonnecelsystemen in de woningbouw, niet effectief waren 
(Tweedee Kamer 2001). 

Well  konden PV-projecten (voor onderzoek en ontwikkeling of demonstratie) 
subsidiee krijgen in het kader van een algemene regeling voor Duurzame Energie 
(DEN-regeling).. Daartoe moesten zij de concurrentie met andere bronnen op het 
gebiedd van effectiviteit aankunnen. Ook werden zonnecelsystemen opgenomen 
inn de Energie Premie Regeling (EPR). Het budget dat voor zonnecelsystemen werd 
gereserveerdd (27,2 miljoen euro per jaar) deed niet onder voor de budgetten uit het 
laatstee meerjarenprogramma voor PV. Daarnaast is deze regeling volgens Witte en 
anderenn voor particuliere eindgebruikers zeer gunstig (Witte et al. 2001). De sub-
sidiee dekt ongeveer de helft van de investeringskosten (anno 2002). De forse finan-
ciëlee ondersteuning sluit goed aan bij de ervaring uit pilotprojecten dat de prijs van 
zonnecelsystemenn te hoog is voor gebruikers. Het besluit om het specifieke beleid 
voorr PV niet te continueren sloot niet goed aan bij de ervaringen uit pilotprojecten. 
Gezienn de vele nieuwe vragen en onzekerheden uit de pilotprojecten is het juist zin-
voll  om leren over PV en de analyse van de leerervaringen te ondersteunen met een 
specifiekk programma. 

Ookk in de bouwsector vond regelgeving ten behoeve van zonnecelsystemen 
plaats.. Er is een norm ontwikkeld voor zonne-energiesystemen inclusief zonnecel-
systemenn op basis van twee rtchdijnen. TNO Bouw ontwikkelde een generieke 
beoordelingsrichtlijnn voor het toepassen van PV-systemen in de bouw (GBRL-PV). 
Hierinn zijn wettelijke eisen uit het Bouwbesluit opgenomen en aangevuld met 
facultatievee eisen voor bijvoorbeeld haaksheid, vlakheid, draagconstructie en uit-
wisselbaarheidd van onderdelen (Van Kampen et al. 1999). Bureau DakAdvies ont-
wikkeldee een richdijn die specifiek voor geïntegreerde PV-dakbedekkingsystemen 
opp hellende daken gold (BRL 4720). Deze twee richtlijnen stonden model voor een 
normm voor alle toepassingen van zonne-energiesystemen in, op of aan de gebouw-
schill  (NVN 7250). Deze norm is in 2002 openbaar geworden (toelichting B. van 
Kampen),, maar heeft de toepassing van zonnecelsystemen in praktijk nog niet 
kunnenn beïnvloeden. Het is de vraag in hoeverre de norm aansluit bij de leererva-
ringenn in de pilotprojecten ten aanzien van de dakintegratietechnieken. Estheti-
schee eisen zijn in elk geval niet opgenomen. 

Voorr de energiesector en de eindgebruikers was de afnameverplichting voor 
duurzaamm opgewekte energie volgens de Elektriciteitswet van 1998 een belangrijke 
ontwikkeling.. In de energiesector zelfheeft op beperkte schaal regelgeving plaats-
gevonden.. De belangrijkste is de vereenvoudiging van de aansluitingseisen voor 
AC-modules.. Systemen tot 600 Wp mogen zonder extra voorzieningen op een 
bestaandee aansluiting aan het elektriciteitsnet worden gekoppeld. Er bestaat geen 
productnormm specifiek voor grotere PV-systemen. Volgens de Europese regel-
gevingg moeten netgekoppelde zonnecelsystemen aan twee algemene richdijnen 
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voldoen.177 In Nederland moet de elektrische installatie van zonnecelsystemen 
onderr meer voldoen aan de NEN IOIO. Deze norm kan voor PV-systemen echter op 
meerderee manieren worden uitgelegd en er wordt geen rekening gehouden met 
enkelee bijzondere elektrische aspecten (EnergieNed 1998). Voor de aansluitvoor-
waardenn van grotere zonnecelsystemen bij gebouwen is een handleiding uitgege-
venn door EnergieNed. Onderdelen zijn: veiligheidseisen; eisen aan het zonne-
paneel,, de bekabeling, de koppelkast en de omvormer; de aansluiting op de 
laagspanningsinstallatiee en installatie en onderhoud (EnergieNed 1998). Deze 
richtlijnn heeft geen formele status. In hoeverre energiebedrijven deze richtlijn han-
teren,, is niet bekend. 

Tenn aanzien van de terugleververgoeding is er geen eenduidig beleid ontwik-
keld,, mede omdat de energiebedrijven daar nog geen aanleiding voor zien. (Voor 
kleinee systemen is de terugleververgoeding niet van belang, omdat de opgewekte 
elektriciteitt door het huishouden zelf wordt gebruikt.) In het project in Apeldoorn 
krijgenn de bewoners een terugleververgoeding die vergelijkbaar is met het (lagere) 
tarieff  voor windenergie. Vaak wordt een teruglopende meter gedoogd, zodat de 
terugleververgoedingg gelijk is aan het kWh-tarief/8 Twee nieuwe energiebedrijven 
diee alleen groene elektriciteit leveren vergoeden wel principieel volgens het gel-
dendee dagtarief voor kleinverbruikers (Nieuwsbrief Stichting Zonnestroom Nu! 
2002).. Eén energiebedrijf eist dat een extra meter voor de teruglevering wordt 
geplaatst.. Nuon geeft sinds april 2002 aan particulieren die Natuurstroom afne-
menn een terugleververgoeding die iets hoger is dan het normale dagtarief (Nieuws-
brieff  Manifestgroep 2002). Een enkel energiebedrijf geeft een investeringssubsidie 
voorr zonnecelsystemen, maar ook hiervoor geldt dat er verschillen zijn tussen de 
energiebedrijvenn onderling. 

Overr ontwikkelingen in het gemeentelijk beleid is zeer weinig bekend. Hier is 
geenn onderzoek naar gedaan. Wel blijkt uit het overzicht van zonnecelprojecten 
vann Novem dat enkele gemeenten PV-beleid hebben ontwikkeld (website Novem 
2).. De landelijke overheid financiert enkele programma's die gericht zijn op ken-
nisoverdrachtt naar gemeenten (zoals het programma Optimale Energie Infra-
structuurr (OEI)). Op basis van de Woningwet zullen gemeenten de toepassing van 
zonnecelsytemenn niet lang meer kunnen verhinderen. In 1999 is voorgesteld om 
kleinee bouwwerken bouwvergunningvrij te maken. Eind 2001 resulteerde dit in 
eenn concept AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) waarin onder meer werd 
voorgesteldd om zonnepanelen (zowel aan de voor- als aan de achterkant van de 
woning)) vergunningsvrij te maken (VROM 2001). De vaststelling van deze regelge-
vingg is meerdere malen uitgesteld/9 

Dee ontwikkelingen in de wet- en regelgeving zijn voornamelijk positief. Het fiscale 
instrumentariumm en de EPR zijn opengesteld voor zonnecelsystemen en de aanslui-
tingseisenn voor AC-modules zijn standaard en eenvoudig. De veranderingen in 
wet-- en regelgeving sluiten echter niet geheel aan bij de leerervaringen. Het niet 
continuerenn van het leerprogramma, terwijl er nog veel onbekend is over zonnecel-
systemenn in de woningbouw en de productontwikkeling en dienstverlening op 
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belangrijkee punten nog onvoldoende zijn, is daar het meest pregnante voorbeeld 
van.. Waar veranderingen wel aansluiten op de leerervaringen, hebben ze soms nog 
geenn effect op de toepassing van zonnecelsystemen gehad. Dit betreft de bouw-
normm voor zonne-energiesystemen en de vereenvoudiging van de Woningwet. 

Belangenbehartiging Belangenbehartiging 

Dee strategie van Novem mikte op een PV-markt in de nieuwbouw onder energie-
bedrijven.. De twee onderzochte projecten in de bestaande bouw waren daarente-
genn het resultaat van bottom-up strategieën. Het eerste initiatief kwam van de 
Organisatiee voor Duurzame Energie die tot dan toe vooral windcoöperaties van 
particulierenn had ondersteund en nu ook de particuliere markt voor zonnecelsyste-
menn wilde verkennen. In het tweede project kwam het initiatief van een particulier 
diee als voorzitter van de branchevereniging voor zonne-energie (Holland Solar) 
informatiee en contacten in het PV-netwerk had. 

Dee trend dat juist derde partijen belangstelling hadden om particulieren aan te 
sporenn om zonnecelsystemen aan te schaffen, is na de pilotprojecten voortgezet. 
Zoalss eerder is beschreven ontwikkelde Greenpeace als eerste een groot project 
voorr particulieren in de bestaande bouw. Hierbij maakte deze milieuorganisatie 
overigenss gebruik van de door de overheid ondersteunde ontwikkeling van de AC-
module.. Greenpeace organiseerde zich met name op het laten horen van tegenge-
luidenn en trachtte onder meer steun te verwerven voor de strategie om kostprijsda-
lingg te realiseren door een enorme schaalvergroting (KPMG 1999). Ook andere 
milieuorganisatiess begaven zich op het terrein van PV, maar met andere doelen. 
Wereldd Natuur Fonds (WNF) wilde aantonen dat nieuwbouwwoningen met een 
zeerr lage EPN op commerciële basis gerealiseerd konden worden (Glasbergen & 
Groenenbergg 2000). In hun demonstratieprojecten werden ook zonnecelsystemen 
toegepast.. De Stichting Natuur en Milieu concentreerde zich juist op zonnecelsys-
temenn in ontwikkelingslanden. In overleg met Nederlandse partijen, verenigd in 
eenn PV-platform, werdd een strategie voor de marktontwikkeling van zonnecelsyste-
menn in ontwikkelingslanden uitgewerkt (Strategiegroep PV 1997). Het Projectbu-
reauu Duurzame Energie verzorgde algemene informatie via zijn website. 

Toenn de nationale overheid het specifieke beleid voor PV beëindigde, wierp het 
nieuwee projectbureau MegaPV zich op om een nationale discussie op touw te zet-
ten.. Het projectbureau deed dit in samenwerking met een groot deel van de 
PV-industriee en andere partijen. Derde partijen zetten zich alleen in om zonnecel-
systemenn te stimuleren. Er zijn nog geen organisaties die zich organiseren op verzet 
tegenn zonnecelsystemen in de woningbouw, zoals bijvoorbeeld vogelwerkgroepen 
zichh verzetten tegen bepaalde locaties voor windenergie. 

Dee betekenis die derde partijen hadden voor de eerste pilotprojecten heeft zich op 
groteree schaal voortgezet. Het is niet zeker of deze maatschappelijke inbedding 
blijvendd is. 
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KoppelingenKoppelingen en ontbrekende schakels 

Dee maatschappelijke inbedding van de leerervaringen uit de pilotprojecten met 
zonnecelsystemenn in de woningbouw verliep op het ene terrein beter dan op het 
andere.. De productontwikkeling en dienstverlening verliepen minder voorspoedig 
dann de ontwikkeling van het gebruik, de wet-en regelgeving en de belangenbehar-
tiging.. Dit is de conclusie vanuit het oogpunt van de articulatieprocessen in de 
pilotprojecten.. Over technologieontwikkeling kan geen oordeel worden geveld, 
omdatt op dit terrein maar weinig directe wensen zijn geuit. Er kan indirect wel van 
eenn wens voor prijsverlaging van zonnepanelen worden gesproken. Deze wens is 
vrijj  goed maatschappelijk ingebed door rendementsverbetering en verbetering van 
hett productieproces. 

Gezienn de nog ontoereikende productontwikkeling, lijk t het op het eerste ge-
zichtt wonderbaarlijk dat het gebruik goed is ingebed. Dit is wel begrijpelijk vanuit 
dee bescherming van de niche door het grote subsidiebudget voor zonnecelsystemen 
enn de bereidheid van betrokkenen om nadelen te accepteren vanuit de overweging 
datdat het om een proefproject gaat. Indien de projecten alleen een leerdoel en geen 
volumedoell  hadden gediend, zou de productontwikkeling wellicht meer in pas 
hebbenn gelopen met de ontwikkeling van het gebruik. Doordat de ontwikkeling 
vann het gebruik gunstiger verliep dan de productontwikkeling, is op een gedetail-
leerderr niveau goed verklaarbaar waarom het aantal PV-leveranciers flink is uitge-
breid,, maar de betrokkenheid van dakdekkers en installateurs nog onvoldoende is. 

Binnenn de terreinen vinden zowel positieve als negatieve ontwikkelingen plaats. 
Ditt leidt tot een nuancering van bovenstaande conclusie. De wet- en regelgeving 
verliepenn vrij voorspoedig, alhoewel het opheffen van het leerbeleid voor zonnecel-
systemenn ongunstig is in het licht van de onvolwassen producten en de nieuwe vra-
gen.. Een ander voorbeeld is dat de vraag naar zonnecelsystemen weliswaar enorm 
iss toegenomen, maar dat de ontwikkeling van het gebruik in de bestaande bouw 
minderr snel verliep dan op basis van de leerervaringen kon worden verwacht. Ook 
hieraann is te zien dat het landelijke overheidsbeleid de maatschappelijke inbedding 
opp de andere terreinen in hoge mate beïnvloedt. Dat er weinig projecten in de 
bestaandee bouw zijn gerealiseerd, heeft te maken met de nadruk van het leerpro-
grammaa op dakvullende systemen en nieuwbouw. 

Tabell  9.4 laat zien dat een algemeen oordeel over het succes van de maatschap-
pelijkee inbedding van leerervaringen met zonnecelsystemen in de woningbouw 
ongenuanceerdd zou zijn. De vraag die daaruit volgt is waarom de inbedding op het 
enee terrein beter verliep dan op het andere terrein. De verwevenheid van de inbed-
dingsprocessenn oogt complex. Ze zijn onderling afhankelijk, maar in zekere mate 
ookk autonoom. Het overheidsbeleid is belangrijk, maar niet allesbepalend. Want 
hoewell  in het leerprogramma sterk werd ingezet op dakintegratietechnieken is het 
nogg niet gelukt om goede technieken te ontwikkelen. Andersom zijn de omvor-
merss verbeterd, ondanks het beperkte budget voor onderzoek en ontwikkeling van 
componentenn in vergelijking met celontwikkeling. In de volgende paragrafen wordt 
nagegaann of de relatie tussen de verschillende inbeddingsprocessen te begrijpen is. 
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Tabell  9.4. Maatschappelijke inbedding 

articulatiearticulatie van: maatschappelijke inbedding ontoereikendeontoereikende maatschappelijke inbedding 

vraag g 

technologie--
ontwikkeling g 

product--
ontwikkeling g 

dienstverlening g 

wet-- en 
regelgeving g 

belangen--
behartiging g 

ee van afzet grote zonnecelsystemen in 
woningbouw w 

ee van afzet AC-modules 
nn vooral in handen van eindgebruikers 
ff veelal door bouwopdrachtgevers 

genomen n 
gg naar utiliteitsbouw 

 energiebedrijven maken gebruik van bereidheid 
vann particulieren om te betalen voor groene 
elektriciteit t 

gg prijs-prestatie verhouding zonne-
panelen n 

gg productieproces 
gg en pilotlijn goedkopere dunne 

filmfilm cellen) 
ee over aansluiting bij gangbare 

bouwmaten) ) 

gg netwerk met aanbieders, 
aannemerss en architecten 

ee prijsdaling gerealiseerd 
gg garantiesverbetering omvormers 

ss met KEMA-keur 

-- en monitoringbureaus 
nn ervaring met 

zonnecelsystemen n 

 bescherming voor schaalvergroting van niche 
tott 2000 
 leerprogramma 

rr voor kleine systemen 
ee PV in fiscaal instrumentarium 
ee PVin EPR 

nn AC-modules standaard en 
eenvoudig g 

ee van PV in EPN en aanscherping EPN) 
mm zonne-energiesystemen) 

nn vergunningsvrij) 

ee partijen stimuleren nichevertakking en 
verspreiding g 

ee partijen organiseren discussie over 
overheidsbeleid d 

 nog weinig projecten in bestaande bouw 
ee nieuwe vragen 

 in marktoverzichten geen indeling in 
marktsegmenten n 

ee kleuren nog niet beschikbaar 
nn verbetering van tolerantie voor afwijkingen 

ee betrokkenheid dakdekkers/installateurs 
 prefabricage nog niet geslaagd 

gg geen aanvaardbare verkoopprijzen 
ee problemen met gebruikte dakintegratie-

technieken n 
 beperkte ontwikkeling kansrijke 

n n 
ee ontwikkeling omvormers nodig 

gg geen interfaces die naar tevredenheid 
eindgebruikerss zijn 

gg aandacht voor esthetische kwaliteit 
ee nieuwe vragen 

gg inzicht in productspecificatie 
 nog geen specifieke actoren voor beheer 
 nog geen geschikte voorzieningen voor controle 
doorr particulieren 
 nog weinig methoden voor beheer door 
professionelee organisaties 
 nieuwe vragen over particulier beheer (controle, 
onderhoud,, herstel) en klachtenafhandeling 

gg R&D budget voor componenten en 
systemen n 

nn bescherming specifiek voor PV in 
2001 1 

nn uniformering aansluiting en teruglevering 
groteree PV-systemen 

nn inzicht in gemeentelijk beleid 

Toelichting:: tussen haakjes staan de ontwikkelingen die in praktijk (waarschijnlijk) nog geen effect hebben gehad 
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Dee conclusies over de maatschappelijke inbedding moeten nog verder worden 
genuanceerd,, omdat er niet sprake is van één niche, maar van meerdere niches. Bij 
aanvangg van de studie werden alle geplande en gerealiseerde pilotprojecten met 
zonnecelsystemenn in de woningbouw als één beschermde marktniche beschouwd, 
omdatt dit kansrijke marktsegment prioriteit kreeg in het overheidsbeleid voor PV. 
Analysee van leerervaringen op het niveau van 'netgekoppelde zonnecelsystemen in 
dee woningbouw' geeft echter onvoldoende inzicht in de gewenste structurele 
veranderingen.. Kleine systemen in de bestaande bouw zijn een andere niche dan 
grotee dakgeïntegreerde systemen in de nieuwbouw en vergen waarschijnlijk min-
derr verdergaande structurele veranderingen dan de eerste. 

Dee leeromgeving 

Dee veronderstelling in dit onderzoek is dat kennisuitwisseling van leerervaringen 
uitt pilotprojecten in een volledig netwerk essentieel is voor collectief interactief 
lerenn waarin alle relevante perspectieven een plaats krijgen. Het kan sociale aanpas-
singg stimuleren bij actoren die zonnecelsystemen samenstellen en gebruiken en bij 
actorenn die de randvoorwaarden bepalen. Het kan ook het toenemende gebruik 
bevorderen.. Of pilotprojecten tot collectief leren, sociale aanpassing van externe 
actorenn en toenemend gebruik door externe actoren hebben geleid, kan worden 
afgelezenn aan een evenwichtige maatschappelijke inbedding van de leerervaringen. 
Dee leerervaringen met zonnecelsystemen in de woningbouw zijn echter niet op alle 
terreinenn even goed ingebed. De verklaring hiervoor wordt in het onderstaande 
gezochtt in de samenstelling van het innovatie-diffusienetwerk, de uitwisseling van 
leerervaringenn en netwerksturing. 

Netwerkvorming Netwerkvorming 

Voorr een succesvolle maatschappelijke inbedding van leerervaringen is een volle-
digg innovatie-diffusienetwerk nodig. Er moeten namelijk vier functies worden ver-
vuld:: technologie ontwikkelen, producten ontwikkelenen, gebruiken en maat-
schappelijkee invloed uitoefenen (zie ook hoofdstuk 2). 

Dee vorming van een netwerk in Nederland rond PV begon in het laboratorium 
vann een bedrijf (Philips) en in onderzoekscentra van universiteiten (Knoppers & 
Verbongg 2001). Deze actoren bevonden zich in één van de 'polen' van een innova-
tie-diffusienetwerk:: de technologieontwikkeling. De landelijke overheid is een 
onderdeell  van het PV-netwerk sinds halverwege de jaren tachtig beleid ten aanzien 
vann PV werd ontwikkeld en geld ter beschikking werd gesteld. Pas toen de eerste 
praktijkprojectenn in de woningbouw werden gerealiseerd begon ook de ontwikke-
lingg van complete zonnecelsystemen en componenten daarvan (productontwik-
keling).. Rond deze praktijkprojecten ontstonden heterogene, vrijwel volledige tij -
delijkee netwerken (zie hoofdstuk 8). In de gebruiksfase werden ook de particuliere 
eindgebruikerss onderdeel van deze netwerken voor zonnecelsystemen in de 
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woningbouw.. Zoals in hoofdstuk 8 bleek, werden hun ervaringen via klachten en 
bewonersonderzoekk teruggekoppeld naar andere actoren. 

Opp landelijk niveau breidde het netwerk zich uit naar andere functies toen Res 
Renewablee Energy Systems (nu Shell Solar Energy), ECN en twee energiebedrijven 
inn 1992 een discussiestuk schreven over de ontwikkeling van zonnecelsystemen ten 
behoevee van een grootschalige toepassing van PV in Nederland in de zi eeuw. 
(Bergmeijerr et al. 1992). Een belangrijke suggestie in een latere versie van dit 'Intro-
ductieplan',, mede geschreven door Novem, was om een meerjarenafspraak voor te 
bereidenn (Sinke et al. 1993). Om te zorgen dat belangrijke actoren taken op elkaar 
aff  zouden stemmen en hun inspanningen vast zouden leggen in een convenant, 
werdd in 1994 het PV-platform opgericht. Door de oprichting van het PV-platform 
enn door het convenant (bij) te tekenen, werd het innovatie-diffusienetwerk sterk 

Figuu rr  9.4. Het innovatie-difflisienetwerk van zonnecelsystemen in de woningbouw rond 1997 
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Toelichting:: De actoren uit de tijdelijke netwerken zijn cursief gedrukt, de actoren in het PV-platform vet. De 
lijnenn geven weer tussen welke actoren direct contact bestond. De kwaliteit wordt daarmee niet beoordeeld. 
Hett directe multilaterale contact tussen de deelnemers uit het platform is niet in de figuur opgenomen. 
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verbreedd naar de industrie, de overheid, energiebedrijven, bouwbedrijven, onder-
zoeks-- en adviesinstellingen en gemeenten (zie bijlage IV). Het PV-platform kan 
dann ook als een formalisering van het netwerk rond zonnecelsystemen in de 
gebouwdee omgeving worden gezien. Dit netwerk werd opgebroken toen in de loop 
vann zooi bleek dat het ministerie van Economische Zaken een nieuw convenant 
niett zou ondersteunen. 

Voorr de periode rond 1997 is nagegaan in hoeverre het innovatie-diffusienetwerk 
voorr zonnecelsystemen in de woningbouw volledig was (zie figuur 9.4). Om de 
samenstellingg van het netwerk rond zonnecelsystemen in de woningbouw te bepa-
len,, zijn het landelijke innovatie-diffusienetwerk en de netwerken rond pilotpro-
jectenn geïntegreerd (zie ook hoofdstuk 3). 

Tweee typen actoren hielden zich bezig met de ontwikkeling van de technologie 
(Kruijsenn 1999): universiteiten en onderzoekscentra die onderzoek deden naar de 
ontwikkelingg van zonnecellen en zonnepanelen en actoren die het productieproces 
ontwikkeldenn oftewel de producenten van cellen en panelen.50 Beide onderdelen 
warenn volgens Kruijsen voldoende aanwezig in Nederland. Ze hadden vooral 
onderlingg contact. Verder hadden ze contact met de subsidiegevers en de product-
ontwikkelaars.. De afstand tot de gebruikers was groot. Producenten hadden be-
perktt contact met enkele professionele gebruikers van netgekoppelde zonnecelsys-
temenn (Kruijsen 1999). De celontwikkelaars waren niet in de tijdelijke netwerken 
vann de püotprojecten vertegenwoordigd en hadden nauwelijks contact met parti-
culieree gebruikers. 

Dee functie productontwikkeling is volgens Kruijsen PV-technologie toepassen 
enn zonnecelsystemen samenstellen. Gezien vanuit een brede definitie van produc-
tenn gaat het niet alleen om het fysieke systeem, maar ook om distributie, informatie 
enn service. Ook deze functie kan dus in twee delen worden gesplitst: het toepassen 
vann de hardware en de dienstverlening. Het maken van zonnewoningen met dak-
vullendee systemen gebeurde door een groot aantal actoren. Systeemhuizen ontwik-
kelden,, leverden en installeerden zonnecelsystemen. Shell Solar Energy combi-
neerdee productontwikkeling bovendien met technologieontwikkeling. Andere 
actorenn die het product bepaalden in de pilotprojecten waren de projectontwikke-
laars,, architecten, aannemers, elektrische installateurs, energiebedrijven, en leve-
rancierss van zonthermische systemen. In de projecten in de bestaande bouw was 
dezee subpool veel beperkter. Energiebedrijven en projectontwikkelaars bijvoor-
beeldd droegen niet bij aan de productontwikkeling. De productontwikkelaars 
maaktenn niet alleen gebruik van zonnepanelen, maar ook van producten van 
diversee toeleveranciers, zoals fabrikanten van omvormers en profielen uit de kas-
senbouw.. (Deze actoren zijn verder niet bij de analyse betrokken.) De subpool har-
dwareontwikkelingg was gedeeltelijk ontwikkeld. In één van de pilotprojecten werd 
geconcludeerdd dat er maar weinig geschikte systeemhuizen in Nederland zijn. In 
eenn ander project werd geconstateerd dat dakdekkers in het PV-netwerk betrokken 
zoudenn moeten worden. 
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Dee dienstverlening in de projecten met de dakvullende systemen was voor een 
deell  in handen van energiebedrijven. Andere dienstverlenende actoren waren 
garantie-- en keuringsinstellingen, adviesbureaus (die ook voor monitoring zorg-
den),, makelaars en verzekeraars. De dienstverlening was een onderontwikkelde 
subpool.. Er waren nog geen actoren die zich specifiek richtten op het onderhoud 
enn herstel van zonnecelsystemen. Het PV-platfbrm vond dat financiële instellingen 
alss banken in het netwerk betrokken zouden moeten worden.5' 

Dee interactie tussen productontwikkeling en de andere onderdelen van het net-
werkk was sterk wisselend en afhankelijk van de actor. Dit blijkt zowel uit de pilot-
projectenn als uit het onderzoek van Kruijsen. Sommige productontwikkelaars 
werktenn heel geïsoleerd. Andere waren als een spin in het web. 

Eenn volgende belangrijke functie in een innovatie-diffusienetwerk is het gebrui-
kenn van producten die zijn gebaseerd op de nieuwe technologie. Kruijsen maakt 
eenn onderverdeling in professionele en particuliere gebruikers. Professionele ge-
bruikerss waren energiebedrijven en projectontwikkelaars. De particuliere gebrui-
kerss hadden twee rollen; ze waren zowel bewoners als elektriciteitsgebruikers. De 
energiebedrijvenn hadden vooral contact met de subsidiegevers (Kruijsen 1999). 
Energiebedrijvenn en projectontwikkelaars waren goed vertegenwoordigd in het 
PV-platfbrm.. De huursector was in een enkel project als gebruiker in het netwerk 
betrokken.. De directe interactie van particuliere gebruikers en de andere onder-
delenn van het netwerk was niet ver ontwikkeld. Huishoudens namen niet deel aan 
dee realisatie van de projecten met dakvullende systemen en waren niet vertegen-
woordigdd in het PV-platform. 

Dee vierde functie in het netwerk is het bewust of onbewust uitoefenen van 
maatschappelijkee invloed. In de eerste subpool bevinden zich actoren die wet- en 
regelgevingg kunnen vaststellen of uitvoerders zijn van beleid. In de tweede subpool 
stimulerenn of belemmeren belangengroepen de ontwikkelingen op andere wijzen. 
Hiertoee behoren ook de actoren die bijvoorbeeld als brancheorganisatie een inter-
mediairee rol kunnen vervullen. 

Inn de pilotprojecten is gebleken dat vele actoren over de macht van wet- en 
regelgevingg beschikten: Novem, het ministerie van Economische Zaken, gemeen-
ten,, provincies, de Europese Commissie en energiebedrijven. Actoren die be-
langenn behartigden, waren onder meer de welstandscommissies als adviseur van 
gemeenten.. Een milieuorganisatie (ODE) had in één van de projecten de functie 
vann aanjager. In Amsterdam werd kennis uitgewisseld met buitenlandse partners. 
Kruijsenn wijst verder nog op het bestaan van de brancheorganisatie voor zonne-
energiee (Holland Solar). De brancheorganisatie speelde volgens haar echter geen 
roll  van betekenis in het koppelen van de verschillende netwerkfuncties. Kruijsen 
concludeertt dat de actoren die maatschappelijke invloed uitoefenden ten behoeve 
vann de implementatie van zonnecelsystemen, contact hadden met alle andere 
onderdelenn van het netwerk. Hun activiteiten waren echter te weinig gecoör-
dineerd. . 
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Vrijwell  alle functies waren aanwezig in het netwerk voor zonnecelsystemen in de 
woningbouw.. Er waren twee actoren die een sleutelpositie innamen. Ze hadden 
contactt met vrijwel elke andere (sub)pool: de producent van zonnepanelen en de 
overheidd (middels Novem). Energiebedrijven waren een soort sleutelactor in die 
zinn dat ze zelf in meerdere onderdelen van het netwerk aanwezig waren. De meeste 
onderdelenn van het netwerk waren van beperkte omvang. Het particuliere gebruik 
wass onderontwikkeld en tussen celontwikkeling en de overige onderdelen van het 
netwerkk was weinig interactie. Enkele specifieke actoren, zoals dakdekkers, banken 
enn actoren voor onderhoud en herstel ontbraken of waren in onvoldoende mate 
betrokken. . 

Kennisuitwisseling Kennisuitwisseling 

Dee leerervaringen uit pilotprojecten werden op vele verschillende manieren uitge-
wisseld.. Een heel belangrijk middel voor de overdracht van kennis was het leerpro-
grammaa zelf. Het gaf actoren die deelnamen aan meerdere projecten de kans om 
hunn eigen kennis op te bouwen en deze te delen met nieuwe actoren in vervolgpro-
jecten.. Dit gold voor de Nederlandse producent van zonnepanelen, voor Novem, 
voorr het adviesbureau Ecofys en voor sommige energiebedrijven, projectontwik-
kelaarss en architecten. Een beperkt aantal van hen kon de leerervaringen uit pilot-
projectenn ook gebruiken in het overleg van het PV-platform (Novem, Shell Solar 
Energy,, energiebedrijven en projectontwikkelaars) en via het platform de natio-
nalee ontwikkelingen beïnvloeden. Deze vorm van kennisuitwisseling was intensief 
enn bood tegelijkertijd de kans om kennis uit te bouwen. Het schoot echter tekort 
voorr een volwaardige kennisuitwisseling, omdat vele deelnemers en de betroffenen 
uitt de pilotprojecten niet deelnamen aan vervolgprojecten en niet participeerden 
inn het PV-platform. Het gaat onder meer om particuliere gebruikers, woningcor-
poraties,, milieuorganisaties, architecten en installateurs. 

Voorr bredere verspreiding van de leerervaringen zorgden onder meer de deelne-
merss aan pilotprojecten. In twee van de vier onderzochte nieuwbouwprojecten 
zochtenn de energiebedrijven die de leiding hadden over de projecten de publiciteit 
enn besteedden daarbij aandacht aan de leerervaringen. Of veel uitvoerders van pro-
jectenn de leerervaringen op deze wijze hebben verspreid, is niet bekend. 

Anderee belangrijke middelen voor de veralgemenisering van de leerervaringen 
uitt pilotprojecten waren werkgroepen en uitvoerdersbijeenkomsten, die door 
Novemm werden georganiseerd. De eerste uitvoerdersbijeenkomst vond plaats in 
1996.. Hieraan namen meer dan 250 mensen die met PV te maken hadden, deel. De 
Werkgroepp Monitoring met ongeveer 15 leden van universiteiten, onderzoeksin-
stellingenn en adviesbureaus bestond vanaf eind 1993 en besprak de technische 
monitoringg van pilotprojecten.'2 Ook bestond er tot 2000 een groep die de bouw-
kundigee integratie van zonnecelsystemen besprak. Deze werkgroep werd bezocht 
doorr deelnemers van pilotprojecten en belangstellenden, zoals energiebedrijven, 
architecten,, projectontwikkelaars, adviesbureaus, milieuorganisaties en onderzoeks-
instellingen.. Er werd niemand geweigerd, maar er werd ook niet breed uitgenodigd 
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niett te hoge verwachtingen te wekken. Het interactieve karakter van deze bijeen-
komstenn bood kansen op een gemeenschappelijk leren op een niveau dat de indivi-
duelee projecten oversteeg. Een nadeel was dat de discussie over technologieontwik-
kelingg werd gescheiden van productontwikkeling en de ontwikkeling van het 
gebruikk door de instelling van aparte werkgroepen. 

Medee op verzoek van het PV-platfbrm hield Novem een overzicht met een korte 
beschrijvingg van püotprojecten bij. Ter ondersteuning van een bredere versprei-
dingg van informatie publiceerde Novem vanaf 1994 een lijst met alle publicaties die 
inn het kader van het meerjarenprogramma werden uitgebracht. Een praktisch pro-
bleemm was dat vele publicaties moeilijk verkrijgbaar waren. Ze waren niet centraal 
verkrijgbaar,, soms niet beschikbaar op het genoemde besteladres en deels (tijdelijk) 
vertrouwelijk.. Het is overigens de vraag in hoeverre dit een probleem was, want er 
wass weinig belangstelling voor de publicatielijst. Voor 'nieuwe' actoren die nog niet 
mett PV te maken hadden, bestonden verder enkele algemene informatiebronnen. 
Ditt waren folders en de Leidraad PV-projecten (Novem 1998) om marktpartijen te 
ondersteunenn met informatie die onder meer was gebaseerd op leerervaringen uit 
projecten.""  Nieuwe actoren die zelf een project wilden realiseren en niet konden 
meeliftenn in andere projecten moesten zich dus inspannen om aan relevante actu-
elee en gespecificeerde informatie te komen via de werkgroep of via de publicatie-
lijst,, het projectenoverzicht en de brochures. 

Dee leerervaringen van deelnemers uit de pilotprojecten werden op meerdere 
manierenn algemener gemaakt. Sleutelactoren uit de pilotprojecten speelden een 
belangrijkee rol. Ze brachten hun ervaringen in nieuwe projecten en in het PV-plat-
formm in en zorgden voor de verspreiding van de opgedane kennis. Leerervaringen 
werdenn verder verspreid middels publicatielijsten, folders en werkgroepen. Het 
grootstee probleem was dat de uitwisseling van leerervaringen zich concentreerde 
opp de actoren die meerdere projecten realiseerden en dat de terugkoppeling van 
leerervaringenn van eindgebruikers en installateurs alleen via andere actoren, zoals 
energiebedrijvenn en onderzoeksinstellingen plaatsvond. 

Netwerksturing Netwerksturing 

Inn het innovatie-difrusienetwerk voor zonnecelsystemen in de woningbouw 
bevondenn zich twee macro-actoren. Novem en het PV-platform maakten zich sterk 
voorr de verspreiding van zonnecelsystemen door de activiteiten van actoren in het 
innovatie-difrusienetwerkk aan elkaar te verbinden. 

Beidee macro-actoren deden aan netwerksturing. Novem die een deel van het 
PV-beleidd uitvoerde, had een top-down benadering in het ontwikkelen van een 
netwerkk voor zonnecelsystemen, beginnend vanuit de industrie en intermediaire 
actorenn en eindigend bij de eindgebruikers. Tot 1994 werd prioriteit gegeven aan 
hett interesseren van energiebedrijven, omdat met deze bedrijven een grote afzet per 
projectt gerealiseerd kon worden en omdat het beheer van systemen op meerdere 
woningenn dan in één hand zou zijn (interview E. ter Horst 2002). Nadat de ener-
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giebedrijvenn door de eerste pilotprojecten geïnteresseerd waren geraakt in zonne-
celsystemen,, werd getracht om de bouwsector voor zonnecelsystemen te interesse-
ren.. Totdat het ODE-project was gerealiseerd, beschouwde Novem Shell Solar 
Energyy als de enige gekwalificeerde leverancier van netgekoppelde zonnecelsyste-
menn (Geuzendam & Van Mierlo 1995). Novem wilde particulieren als laatsten in 
hethet netwerk betrekken. De belangrijkste redenen waren dat er volgens Novem vol-
doendee informatie was op basis van ervaringen in het buitenland en dat Novem 
initiatievenn van particulieren niet zelf wilde bundelen om er een leerproject van te 
makenn (Geuzendam & Van Mierlo 1995). Novem meende ook dat er nog geen 
marktt voor zou zijn en dat voorkomen moest worden dat het draagvlak onder par-
ticulierenn door technische problemen werd verstoord. Maar enkele jaren later 
kwamm Novem tot de conclusie dat er een onverwachte belangstelling bij het 
publiekk was ontstaan, mede gevoed door projecten als 'Solaris' van Greenpeace 
(notulenn PV-platform 24-09-98). 

Ookk het zogeheten PV-platform had grote invloed op de samenstelling van het 
netwerk.. Het platform wilde zich verbreden door specifieke actoren bij de onder-
handelingenn te betrekken: energiebedrijven, het ministerie van VROM, Energie-
Ned54,, bouwpartijen, energiebedrijven en de financiële sector. Het platform wilde 
hethet ministerie van VROM bijvoorbeeld benaderen, omdat dit ministerie de bouw-
sectorr aan zou kunnen spreken en zongerichte verkaveling van nieuwbouwwijken 
zouu kunnen stimuleren. EnergieNed is als vertegenwoordiger van de energiebedrij-
venn gevraagd om deel te nemen. Verder verzocht het platform twee personen die 
zichh vanuit de lokale overheid sterk hadden gemaakt voor duurzame energie, om 
zittingg te nemen in het platform. Het platform is niet helemaal geslaagd in haar 
opzet.. Het ministerie van VROM en de financiële sector hebben er nooit aan deel-
genomen.. Het is wel gelukt om EnergieNed, meerdere energiebedrijven en bouw-
bedrijvenn te interesseren. 

Behalvee dat ze potentiële deelnemers actief benaderden, verwachtten de deelne-
merss van het PV-platform een 'zwaan-kleef-aan' effect van de eerste ondertekening 
vann het convenant (notulen 25-2-94). Tot die tijd wilden de partijen het platform 
beperkenn tot een kleine groep om een goede discussie te kunnen voeren. Toen 
Hollandd Solar (de brancheorganisatie van zonne-energiebedrijven) belangstelling 
toonde,, werd dan ook besloten dat de vertegenwoordiger van ECN ook Holland 
Solarr zou vertegenwoordigen. Ten aanzien van milieuorganisaties werd besloten 
datt Novem als een soort 'liaison' op zou treden. 

Overr de deelname van de PV-industrie werd regelmatig gediscussieerd. In 1995 
gavenn de energiebedrijven aan dat zij niet afhankelijk wilden zijn van één 
PV-bedrijff  (notulen 31-5-95). Dit werd een relevant onderwerp toen NAPS (een bui-
tenlandss productiebedrijf) en vijf andere industrieën hun belangstelling hadden 
getoondd om toe te treden tot het PV-platform. Het platform formuleerde twee toe-
tredingsvoorwaarden:: de nieuwe partijen moesten een vestigingsplaats in Neder-
landd hebben en een concrete bijdrage leveren aan de doelstelling (notulen 27-3-96). 
Vlakk voordat het convenant voor het eerst bijgetekend zou worden laaide de dis-
cussiee weer op, omdat verschillende bedrijven, waaronder Techneco belangstelling 
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blekenn te hebben. Shell Solar Energy verzette zich tegen hun deelname aan het 
bestaandee convenant, tenzij zij zouden voldoen aan de criteria en zouden investe-
renn in de infrastructuur en onderzoek en ontwikkeling (notulen 27-8-98). Besloten 
werdd om leveranciers en installatiebedrijven voorlopig te weren, omdat een netto 
toegevoegdee bijdrage aan de convenantdoelstelling op dat moment niet aantoon-
baarr was (notulen 27-8-98). De toelatingsprocedure werd geformaliseerd.35 Bij de 
eerstee bijtekening van het convenant in 1998 traden alleen een omvormerfabrikant 
enn een producent van dakproducten toe. In 1999 traden ook producenten van zonne-
panelenn en leveranciers toe. (Zie voor de samenstelling van het platform bijlage IV). 

Inn het platform is niet gesproken over deelname van architecten, aannemers en 
particulieree gebruikers. Ten aanzien van eindgebruikers is wel opgemerkt dat ze als 
doelgroepp opgenomen zouden moeten worden in het nieuwe meerjarenpro-
grammaa (notulen 31-5-95). 

Dee uitwisseling van leerervaringen uit pilotprojecten was beperkt tot het platform 
zelf.. Eén van de doelen van het platform was om 'precompetitieve' kennis intern 
uitt te wisselen. Tot 1996 werden ervaringen uit pilotprojecten expliciet besproken 
omm van eikaars ervaringen te leren of om activiteiten op elkaar af te stemmen 
(notulenn 27-5-94,15-6-94,12-9-95,12-2-96, 27-3-96). In de twee jaar daarna wer-
denn leereraringen niet meer besproken. Het platform gaf geen sturing aan de uit-
wisselingg van leerervaringen uit de pilotprojecten met actoren die niet in het plat-
formm zaten. Hiervoor werd Novem verantwoordelijk geacht. 

Novemm dichtte zich deze functie ook zelf toe: 'Novem beoogt een actieve rol te 
spelenn bij het bijeenbrengen en verspreiden van de informatie die in het leertraject 
wordtt gegenereerd.' (Novem 1997:33). Novem wilde vooral de kennisuitwisseling 
tussenn deelnemers uit bestaande projecten en aanvragers van nieuwe projecten sti-
muleren: : 

'Vann uitvoerders zal gevraagd worden dat de resultaten uit eerdere projecten opti-
maall  worden benut, terwijl men bij moet dragen aan de kennisoverdracht ten be-
hoevee van volgende projecten, zodat samenhang van de projecten en implementatie 
vann de geleerde lessen gegarandeerd zijn.' (Novem 1997:33). 

Hett leerprogramma van waaruit de projecten werden gesubsidieerd, gaf richting 
aann de onderwerpen waarover geleerd zou moeten worden. Nieuwe integratietech-
nieken,, beheer- en marketingconcepten en inpassing in het bouwproces waren de 
driee belangrijkste onderwerpen.* 

Hett bijeenbrengen van informatie organiseerde Novem door projectrapporta-
gess verplicht te stellen. Dit verliep volgens het CE dat een aantal rapportages heeft 
geëvalueerd,, niet ideaal. Leerdoelen werden vaak alleen genoemd als onderdeel van 
projectdoelenn en waren niet gekoppeld aan het meerjarenprogramma (Roos & 
Blomm 2001). Bovendien waren de rapportages zeer wisselend van karakter en soms 
onvoldoendee en onvolledig. Behalve met de inzet van de uitvoerders heeft dit 
waarschijnlijkk ook te maken met het karakter van het leerprogramma. Welk soort 
projectenn zich het beste zou lenen om te leren over de genoemde onderwerpen en 
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watt in welke projecten zou moeten worden geleerd, was bijvoorbeeld niet duide-
lijk .. Er waren geen richdijnen voor de momenten en de wijze van evalueren. Er 
werdd in het meerjarenprogramma ook geen direct verband gelegd tussen het leer-
programmaa en wat de 'monitoring' van projecten werd genoemd. Om te kunnen 
lerenn van de pilotprojecten, eiste Novem dat in de pilotprojecten de mogelijkheid 
bestondd om te monitoren. In de eerste praktijkprojecten werden enkele PV-syste-
menn uitgebreid technisch gemonitord ('analytische monitoring') om de verliespos-
tenn in het PV-systeem te kunnen bepalen. Toen bleek dat dit te duur was voor het 
grotee aantal projecten, werden methoden voor rationele monitoring ontwikkeld. 
Watt er werd gemeten, naast het functioneren, was afhankelijk van het soort sys-
teem.377 Aan sociale aspecten werd naar verhouding veel minder aandacht besteed. 
Ditt blijkt uit een overzicht van alle monitoring (Betcke et al. 2002). In ieder geval 
vondd er veel minder monitoring plaats dan was afgesproken in het kader van het 
PV-convenant.. Wat er op basis van de pilotprojecten en de monitoring is geleerd 
overr de onderwerpen nieuwe integratietechnieken, beheer- en marketingconcep-
tenn en inpassing in het bouwproces, is nooit geëvalueerd. Er was een tussentijdse 
evaluatiee van het leerprogramma zelf gepland om na te gaan of er 'witte vlekken' 
waren,, maar die is niet uitgevoerd. Er is later wel onderzoek gedaan naar de effec-
tenn van de pilotprojecten op marktstructuur, industrieel draagvlak et cetera. (Roos 
&&  Blom 2001, Verhoef et al. 2001).Ook is het resultaat van de monitoring van 
PV-projectenn in Nederland beoordeeld (Betcke et al. 2002). 

Uitt het voorgaande blijkt dat noch Novem noch het PV-platform streefde naar wat 
inn dit onderzoek een volledig innovatie-difïusienetwerk wordt genoemd. Novem 
wildee relevante actoren niet tegelijkertijd, maar stapsgewijs benaderen. Het 
PV-platformm richtte zich alleen op actoren die in hun ogen konden bijdragen aan 
dee ontwikkeling en toepassing van zonnecelsystemen. Het leerprogramma van 
waaruitwaaruit Novem sturing gaf aan de kennisuitwisseling was vrij breed en behelsde 
zowell  technische als sociale aspecten. De analyse van leerervaringen uit pilotpro-
jectenn was echter beperkt en sloot niet goed aan op het leerprogramma. 

Hoewell  de uitwisseling van leerervaringen niet in detail is onderzocht, kan wor-
denn verwacht dat sommige actoren hier meer bij betrokken waren dan anderen. Dit 
hadd te maken met het langlopende karakter van het leerprogramma en de interne 
uitwisselingg van leerervaringen in het PV-platform. Met deze kennisuitwisseling 
werdd niet een collectief interactief leren gestimuleerd in de zin dat actoren die een 
centralee positie innamen in het innovatie-diffusienetwerk en actoren in de marge 
vann het innovatie-difïusienetwerk zoals particuliere gebruikers, milieuorganisaties, 
woningcorporatiess en installateurs daar, direct bij betrokken waren. De middelen 
voorr kennisoverdracht van Novem boden hier weinig tegenwicht tegen. 

Sommigee actoren hadden daarom meer kans op uitwisseling van leerervaringen 
dann anderen. In aflopende volgorde gaat het om de volgende groepen (zie ook 
figuurr 9.5): 
1.. sleutelactoren in het innovatie-difïusienetwerk en betrokken bij meerdere pro-

jecten:: Shell Solar Energy, Novem en energiebedrijven; 
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2.. actoren die aan het PV-platform deelnamen en meerdere projecten realiseer-
den:: enkele projectontwikkelaars, enkele gemeenten, één onderzoeksinstelling 
(ECN)) en één adviesbureau (Ecofys); 

3.. actoren die betrokken waren bij meerdere projecten: enkele architecten, een 
leverancierr van zonthermische systemen, een milieuorganisatie (ODE), garan-
tie-/keuringsinstellingen,, producenten omvormers en een provincie; 

4.. actoren die alleen deelnamen aan het PV-platform: het ministerie van Econo-
mischee Zaken en EnergieNed; 

5.. actoren die slechts eenmalig zonnecelsystemen toepasten of gebruikten: eind-
gebruikers,, installateurs, woningcorporaties, aannemers en welstandscommis-
sies; ; 

6.. actoren zonder ervaring met een pilotproject: universiteiten; 
7.. actoren die nog niet betrokken waren in het netwerk, maar wel nodig waren: 

dakdekkers,, specialisten voor onderhoud en herstel en banken." 

Dee eerste drie groepen hadden veel kans om gebruik te maken van leerervaringen 
uitt pilotprojecten en/of zelf bij te dragen aan een collectief leerproces op basis van 
hunn eigen ervaring. De derde en de vierde groep hadden vrij weinig kans en de laat-
stee twee groepen vrijwel niet. Wat betreft de universiteiten was het geen groot pro-
bleem.. Er was immers weinig gearticuleerd op het terrein van de technologieont-
wikkeling.. De beperkte uitwisseling van leerervaringen met eindgebruikers en 
dienstverlenerss was wel een probleem. Hieruit is te begrijpen dat leerervaringen 
vann bewoners ten aanzien van voorzieningen voor controle, goede interfaces en 
goedee en eenduidige terugleververgoedingen nog niet goed zijn ingebed. De geringe 
uitwisselingg met aannemers en installateurs maakt voor een deel duidelijk waarom 
prefabricagee nog niet in praktijk is gebracht. Uit de geringe uitwisseling van leer-
ervaringenn met architecten, projectontwikkelaars en andere bouwbedrijven is ook 

Figuu rr  9.5. Kans op uitwisseling van leerervaringen per actor (in aflopende volgorde) 
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enigszinss begrijpelijk waarom dee bouwkundige productontwikkeling traag verliep, 
hoewell  Novem en Shell Solar Energy wilden leren over dakintegratietechnieken. 
Goedee bouwproducten met zonnecellen kunnen misschien alleen door de PV-
industriee en bouwpartijen gezamenlijk worden ontwikkeld. Op het eerste gezicht 
iss het vreemd dat de esthetische kwaliteit van zonnewoningen niet meer aandacht 
heeftt gekregen, terwijl het voor alle soorten actoren die betrokken waren bij een 
pilotprojectt een belangrijke leerervaring was. Dit is beter te begrijpen uit de focus 
vann Novem en Shell Solar Energy op volume en kostprijsdaling. Dit lijk t de ont-
wikkelingenn op alle terreinen te hebben beïnvloed. 

Kanse nn op regimeveranderin g 

Eenn verandering van een regime duurt in de regel 50 jaar (Hoogma et al. 2002). 
Omdatt voor zonnecelsystemen de ontwikkelingen pas goed begonnen zijn in 1990, 
behandeltt deze paragraaf de vraag wat de kansen en bedreigingen kunnen zijn voor 
eenn grootschalige toepassing van zonnecelsystemen in de woningbouw in 2040. 
Hett referentiekader is het elektriciteitsgebruik van huishoudens. Om regimeveran-
deringg te kunnen specificeren, is als doel gekozen dat in 2040 de helft van het elek-
triciteitsgebruikk van huishoudens decentraal op, bij of in woningen opgewekt 
moett worden door zonnecelsystemen. 

Off  een regimeverandering plaats zal vinden is niet te voorspellen. Daarvoor zijn 
dee processen te complex. In overleg met actoren uit het innovatie-diffusienetwerk 
kunnenn wel scenario's ontwikkeld worden. Bovenstaande analyse van articulatie 
enn maatschappelijke inbeddingsprocessen is, aangevuld met veranderingspotenti-
ëlenn voor niches, potentiëlen en trends, wel bruikbaar om heel globaal kansen op 
enn bedreigingen voor regimeverandering aan te duiden. Aanknopingspunt zijn de 
tweee duidelijk verschillende marktsegmenten voor zonnecelsystemen in de woning-
bouww die rond het jaar 2000 uit de articulatie- en maatschappelijke inbeddings-
processenn zijn opgekomen: 
1.. dakvullende systemen op koopwoningen in de nieuwbouw; 
2.. kleine systemen in de bestaande bouw (eengezins-koopwoningen). 

Dakvullendee zonnecelsystemen zijn naast een energieopwekkingeenheid een bouw-
product.. De kracht van dakvullende systemen is dat ze een duidelijke meerwaarde 
kunnenn hebben ten opzichte van gewone elektriciteit en normale bouwproducten. 
Zee kunnen mooi zijn als ze esthetisch goed geïntegreerd zijn. Ze zijn duurzaam, 
omdatt ze volledig of voor een groot deel voorzien in de elektriciteitsbehoefte met 
eenn beperkte emissie van broeikasgassen en uitputting van fossiele brandstoffen. 
Dee relatie tussen eindgebruikers en energiebedrijven zal ingrijpend veranderen 
bijj  grootschalige toepassing. Als geschikte opslagsystemen worden ontwikkeld, 
hoevenn eindgebruikers niet meer afhankelijk te zijn van energiebedrijven. Als de 
stijgingg van de inkomens doorzet, zullen huishoudens meer financiële armslag 
hebbenn voor schone energie. Trends als de toename van het gemiddelde elektrici-
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ceitsgebruikk per huishouden en kleinere huishoudens per woning, kunnen wellicht 
benutt worden voor zonnecelsystemen. 

Omdatt de levensstijl van de bewoners door een verhuizing op vele punten 
verandert,, bestaat de kans dat zij ook bereid zijn om hun elektriciteitsgebruik aan 
tee passen (te verminderen of de dagpatronen aan te passen). Een nadeel is dat aan-
passingg van het elektriciteitsgebruik niet urgent is door dee buffer van het elektrici-
teitsnet. . 

Hett potentieel voor dakvullende systemen in de nieuwbouw is niet zo groot. 
Tabell  9.5 geeft een grove indicatie van het technisch haalbare potentieel. Om een 
redelijkee bijdrage te leveren aan de elektriciteitsvoorziening is een zeer hoge pene-
tratiegraadd van grote systemen nodig. Een grootschalige toepassing van dakvul-
lendee systemen is daarom ondenkbaar zonder een regimeverandering. Hier liggen 
voorall  bedreigingen voor de ontwikkeling van deze deelmarkt. Het verschil in 
prijss van zonnecelsystemen en conventionele elektriciteit moet veel kleiner wor-
den.. Indien de huidige (mondiale) ontwikkelingen rond de prijzen van zonne-
panelenn doorzetten" en de jaarlijkse marktgroei toeneemt tot 25%, dan kan de prijs 
vann de opgewekte elektriciteit uit netgekoppelde zonnecelsystemen rond het jaar 
20200 vergelijkbaar zijn met het huidige dagtarief voor huishoudens (Turkenburg 
ett al. 2000). 

Tabell  9.5. Maximale potentiëlen per deelmarkt in 2040 

potentiëlepotentiële deelmarkt aantal woningen opbrengst per woning totale opbrengst dekking van elek-

(kWh/jaar)(kWh/jaar) (CWh/jaar) triciteitsgebruik 

huishoudens huishoudens 

nichee 1 

nichee 2 

variantt 1 

variantt 2 

variantt 3 

dakvullendee systemen 2,4 miljoen 
(33 kWp) op alle (80.000 x 30 jaar) 
nieuwbouwwoningen n 
vanaf2010 0 

44 AC-modules in 
bestaandee bouw 
(eengezins-koop) ) 

44 AC-modules op alle 
nieuwbouwwoningen n 
vanaf2005 5 

dakvullendee systemen 
bijj alle renovaties 
vanaf2020 0 

dakvullendee systemen 
inn bestaande bouw 
(eengezins-koop) ) 

2,66 miljoen 

2,88 miljoen 
(80.000x355 jaar) 

4,33 miljoen 
(214.500x200 jaar) 

2,66 miljoen 

2400 0 

320 0 

320 0 

2400 0 

2400 0 

5760 0 

832 2 

896 6 

10296 6 

6240 0 

27% % 

4 % % 

496 6 

49% % 

30% % 

Uitgangspuntenn zijn: 6,5 miljoen woningen; koop/huur - 50%/50%; 80.000 nieuwbouwwoningen per jaar (peiljaar 
1997,, website VROM), 2,6 miljoen eengezins-koop (schatting 40%); 214.000 woningen per jaar gerenoveerd 
(uitgangspuntt elke 30 jaar een renovatiemoment, Bergsma et al. 1997); 100 Wp - 80 kWh/jaar; elektriciteits-
verbruikk huishoudens 21.000 GWh/jaar (peiljaar 1999, Daniels et al. 2000). Er is geen rekening gehouden met 
technischee verbeteringen, omdat het vooral om de onderlinge verhoudingen van de deelmarkten gaat. 
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Hett is de vraag of een dakvullend systeem het gemiddeld jaarverbruik van een huis-
houdenn op zal kunnen wekken. De elektriciteitsproductie per vierkante meter zal 
weliswaarr toenemen40, maar ook zal het energiegebruik van huishoudens eerder 
stijgenn dan dalen. Daarbij komt dat producten nog niet voldoen aan de technische 
enn bouwkundige eisen. Een succesvolle verspreiding van dakvullende zonnecelsys-
temenn is daarom in hoge mate afhankelijk van een stabiele lange termijnstrategie 
vann de overheid waarin praktijkervaringen en productontwikkeling nauw aan el-
kaarr verbonden zijn. 

Behalvee bij de overheid, PV-producenten, onderzoeksinstellingen en enkele en-
thousiastee actoren, zoals architecten, gemeenten, milieuorganisaties, energiebedrij-
venn en particulieren is er geen grote voedingsbodem voor dakvullende systemen. 
Energiebedrijvenn lijken nog slechts een begin van een omslag te hebben gemaakt 
naarr ondersteuning van decentrale energieopwekking. Zij hebben vooral belang-
stellingg voor zonnecelsystemen om groene elektriciteit af te zetten. De liberalise-
ringg biedt zowel kansen als bedreigingen voor zonnecelsystemen (zie hoofdstuk i). 
Bouwbedrijvenn moeten gaan inzien dat woningen niet alleen een woonfunctie, 
maarr ook een energie-opwekkingsfunctie dienen. Ook bewoners moeten hun 
woningg anders gaan beschouwen. Ze zijn echter nog niet gewend om energie op te 
wekkenn met hun woning. Een infrastructuur voor controle en herstel moet van de 
bodemm af opgebouwd worden. De ontwikkelingen in Nederland worden steeds 
meerr afhankelijk van internationale ontwikkelingen. Dit kan gunstig zijn, omdat 
dee verlaging van de prijzen tot aanvaardbare niveaus niet afhankelijk is van de afzet 
inn Nederland. De toename van de import van elektriciteit41 en de invloed van de 
Europesee Commissie op de hoogte van de energiebelasting vormen vooral bedrei-
gingen.. Maar de belangrijkste bedreiging is misschien nog wel dat de overheid de 
kanss om de ontwikkelingen rond zonnecelsystemen in de gebouwde omgeving 
procesmatigg te sturen met een nieuw leerprogramma in de komende beslissende 
periodee laat liggen. Een belangrijke kans op structurele veranderingen wordt gebo-
den,, doordat bouwbedrijven en energiebedrijven die elkaar ontmoeten in concrete 
projectenn onderling afhankelijk zijn. Zij kunnen elkaar als buitenstaanders 
beïnvloeden.. Veel hangt verder af van de kracht van gemeenten en milieuorganisa-
ties.. Met extra stimulering heeft de verspreiding van dakvullende systemen in de 
nieuwbouww wel degelijk een kans. 

Kleinee systemen in de bestaande bouw zijn een ander soort bouwproduct; enigs-
zinss te vergelijken met satellietschotels en dakkapellen. Behalve als 'aardigheid' zul-
lenn ze maar weinig meerwaarde hebben. Ze hebben een beperkte milieubijdrage 
indienn het huishoudelijk elektriciteitsgebruik als uitgangspunt wordt genomen. Ze 
dragenn niet bij aan zelfstandigheid ten opzichte van het energiebedrijf en de kans 
datdat ze niet mooi worden gevonden is vrij groot. Voor de ontwikkeling van deze 
deelmarktt is regimeverandering wellicht niet nodig. De verspreiding van kleine 
systemenn kan voortbouwen op het bestaande draagvlak voor duurzame energie 
onderr particulieren en anderen. De meerkosten kunnen worden opgebracht door 
actorenn die bereid zijn te betalen voor schone energie. Een hoge penetratiegraad is 
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Figuu rr  9.6. Potentiëlen van marktsegmenten in relatie tot overheidsdoelen (MWp) 
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well  afhankelijk van prijsdaling. De kleine systemen hebben verder veel baat bij het 
bestaandee instrumentarium zoals de Energie Prestatie Normering, de Energie Pre-
miee Regeling en aanpassing van de Woningwet. Kleine systemen vergen weinig 
veranderingenn bij energiebedrijven, omdat ze als een energiebesparingsmaatregel 
beschouwdd kunnen worden. De grootste bedreiging vormt het gebrek aan een 
infrastructuurr voor de afzet van kleine systemen als massaproduct, voor installatie 
enn voor de ondersteuning van het gebruik en herstel van de systemen. Wie deze 
functiess kunnen vervullen, heeft zich nog niet uitgekristalliseerd. Wellicht hoeft 
alleenn het innovatie-diffusienetwerk verder uitgebreid te worden. Maar het is ook 
mogelijkk dat hiervoor structurele aanpassing van gedrag en regels in bestaande regi-
mess nodig is. Elektrotechnische installateurs bijvoorbeeld moeten leren om een 
zonnecelsysteemm op een dak te plaatsen zonder risico's voor lekkage. Ook voor de 
deelmarktt van kleine systemen is de maatschappelijke inbedding dus nog niet 
zoverr dat de verdere verspreiding als het ware vanzelf zal gaan. 

Hett marktsegment voor kleine systemen in de bestaande bouw is in verhouding 
tott het elektriciteitsgebruik van huishoudens zeer klein (zie tabel 9.5). Kleine syste-
menn in de bestaande bouw zijn daarom vooral interessant voor de kortere termijn 
enn om ervaring op te doen met gebruikers ten behoeve van de productontwikke-
ling.. Dakvullende systemen in de nieuwbouw zijn echter ook nog onvoldoende in 
hett licht van het overheidsdoel van een opgesteld vermogen van 1450 MWp aan 
zonnecelsystemenn in 2020 (zie figuur 9.6). Alleen bij een penetratiegraad van 
100%,, die als onrealistisch kan worden beschouwd, levert dit marktsegment een 
redelijkee bijdrage aan het overheidsdoel. Ekomation laat in een studie zien dat het 
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marktpotentieell  in de woningbouw ook te laag is voor de doelstelling van 150 MWp 
inn 2007. De utiliteitsbouw maakt zeker een vijfde deel uit van het berekende 
marktpotentieell  (Koot & Middelkoop 1997). 

Voorr een grootschalige verspreiding van zonnecelsystemen in de woningbouw zul-
lenn dus niet alleen de niches voor kleine systemen in de bestaande bouw en dakvul-
lendee systemen in de nieuwbouw verder ontwikkeld moeten worden. Met de erva-
ringg in de nieuwbouw kan een nieuwe deelmarkt met een groter technisch 
potentieelpotentieel ontwikkeld worden: de renovatiebouw. Verder kan worden gedacht aan 
dee huursector die momenteel de helft van alle woningen bezit, zonnecelsystemen 
voorr aan de gevels van flatgebouwen, en dakvullende systemen voor de bestaande 
bouwbouw (zie ook tabel 9.5). Bovendien moet utiliteitsbouw verder ontwikkeld wor-
den.. In ieder geval betekent het dat er op middellange termijn een variatie aan 
betrouwbare,, controleerbare, mooie producten nodig is voor verschillende gebou-
wenn in verschillende potentiële marktsegmenten. Dit trekt een zware wissel op de 
productontwikkeling.. Dit is des te meer reden voor een goed leerbeleid met pilot-
projectenn waarin niet alleen interactief, maar ook veel geleerd wordt. Want zoals in 
hethet vorige hoofdstuk is geconstateerd kan juist veel leren leiden tot nichevertak-
king. . 

Conclusie s s 

Opp basis van het onderzoek rond de pilotprojecten en onderzoek van anderen is in 
bovenstaandee paragrafen de maatschappelijke inbedding van de leerervaringen uit 
dee pilotprojecten besproken. In deze conclusies worden eerst kort de antwoorden 
opp de vragen samengevat. Daarna worden de onderzoeksresultaten veralgemeni-
seerdd naar de mogelijke bijdrage van pilotprojecten aan de verspreiding van een 
nieuwee duurzame energietechniek. 

TrageTrage maatschappelijke inbedding 

Dee eerste vraag van dit hoofdstuk is of de leerervaringen uit de pilotprojecten 
maatschappelijkk zijn ingebed. Op basis van ander onderzoek en andere schrifte-
lijkee bronnen kan voorzichtig worden geconcludeerd dat de maatschappelijke 
inbeddingg tot 2000 op sommige terreinen voorspoediger verliep dan op andere. 
Dee ontwikkeling van het gebruik, de veranderingen in de wet- en regelgeving en de 
belangenbehartigingg sloten inhoudelijk vrij goed aan bij de leerervaringen uit de 
pilotprojecten.. De koppeling van productontwikkeling en dienstverlening met de 
leerervaringenn was minder goed. Dit lijk t vooral een kwestie van tijd te zijn. Kop-
pelingenn ontbraken vooral op onderwerpen waar wel aandacht voor was, maar 
onvoldoendee en/of pas na verloop van tijd. Dit geldt onder meer voor dakintegra-
tietechnieken,, omvormers, interfaces en esthetische kwaliteit. Er waren weinig 
externee veranderingen die tegen de leerervaringen ingingen. De belangrijkste 
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tegengesteldee verandering was het afschaffen van het leerprogramma. De enige 
anderee was dat er geen uniforme en duidelijke voorwaarden bestaan voor aanslui-
tingg van zonnecelsystemen en teruglevering van de opgewekte elektriciteit aan het 
elektriciteitsnet. . 

Volgenss de nichebenadering moeten de veranderingen op alle zes terreinen min 
off  meer gelijktijdig plaatsvinden voor een succesvolle verspreiding van zonnecel-
systemen.. Door de onevenwichtige maatschappelijke inbedding van de leererva-
ringenn bestaat dus het risico dat de voor zonnecelsystemen noodzakelijke regime-
veranderingg zich niet zal voltrekken. 

OngelijkeOngelijke kansen op uitwisseling van leerervaringen 

Dee tweede vraag in dit hoofdstuk is wat de invloed van de leeromgeving op de 
maatschappelijkee inbedding was. Om deze vraag te beantwoorden zijn de samen-
stellingg van het innovatie-difïusienetwerk en de uitwisseling van leerervaringen in 
ditt netwerk onderzocht. 

Novem,, Shell Solar Energy en enkele energiebedrijven hadden tot 1997 een 
sleutelpositiee in het innovatie-difrusienetwerk en hecht onderling contact. Ze had-
denn direct toegang tot informatie uit pilotprojecten en konden dit toepassen in 
hunn vervolgprojecten. Via het PV-platform konden ze invloed uitoefenen op natio-
nalee ontwikkelingen. Zij richtten zich in ieder geval in het begin op de niche van 
dakvullendee systemen in de nieuwbouw. Shell Solar Energy had lange tijd vrijwel 
eenn monopoliepositie. De nadruk van dit bedrijf lag op volume en prijsdaling. 
Grotee projecten in handen van collectieve actoren boden hierop de grootste kans. 
Voorr de particuliere markt had Shell Solar Energy in het begin geen belangstelling. 
Ookk de focus van Novem lag op verbetering van de verhouding tussen prijs en 
kwaliteit.. De ondersteuning van R&D concentreerde zich op rendementsverho-
gingg en kostprijsverlaging. De monitoringactiviteiten sloten hierbij aan en niet bij 
hett leerprogramma. Er was relatief weinig geld voor productontwikkeling. Het 
leerprogrammaa had als nevendoelstelling om volume te creëren. Het concentreer-
dee zich op het marktsegment dat op termijn als het meest kansrijk werd beschouwd: 
grotee zonnecelsystemen geïntegreerd in daken van nieuwbouwwoningen. De be-
naderingg van de markt in de bestaande bouw was door Novem, omvormerfabri-
kantenn en Shell Solar Energy wel voorbereid met de ontwikkeling van de 
AOmodule.. Novem beschouwde energiebedrijven als belangrijke partij om te 
investerenn in zonnecelsystemen en de projecten te beheren. 

Dee energiebedrijven konden zich goed vinden in de voorgestelde aanpak van 
pilotprojecten.. Ook zij zagen geen rol voor bewoners tijdens de realisatie ervan. De 
energiebedrijvenn stelden wel de afhankelijkheid van één PV-bedrijf en de nadruk 
opp volumebeleid ter discussie. Zij vonden het zeker in de beginjaren alleen belang-
rijkk om te leren van PV-projecten (notulen 31-5-95). 

Dee sleutelactoren domineerden de ontwikkelingen echter niet volledig. Door 
hett ongeduld van milieuorganisaties ontstond een andere niche. Zij wilden de 
potentiëlee markt in de bestaande bouw aanboren om de introductie van duurzame 
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energiee te bespoedigen. De ontwikkeling van de AC-module en de bijpassende wet-
enn regelgeving konden hiervoor worden aangegrepen. Na een positief marktonder-
zoekk ging het eerste grootschalige project in de bestaande bouw van Greenpeace 
vann start. 

Dee kennisuitwisseling van leerervaringen met actoren in de marges van het inno-
vatie-diffusienetwerkk en met actoren die niet in het netwerk zaten, was beperkt. 
Bovendienn was de monitoring (het verzamelen en analyseren van leerervaringen) 
niett volledig op alle terreinen. De geringe of late aandacht voor zaken als de bouw-
technischee betrouwbaarheid van de grote en kleine systemen, informatie uit omvor-
mers,, esthetiek, de invloed op het energiegebruik en onderhoud hangt samen met de 
zwakkee positie van onder meer particuliere gebruikers, woningcorporaties en het 
merendeell  van de architecten en projectontwikkelaars in het innovatie-diffusienet-
werk.. De aspecten die voor hen van belang waren zijn minder verbeterd. Hieruit kan 
ookk worden afgeleid dat de sleutelactoren niet alle voor andere actoren relevante lee-
rervaringenn hebben overgedragen. Dit betekent dat actoren in de marge van het net-
werkk hett beste zelf kunnen deelnemen aan de uitwisseling van leerervaringen. 

Uitt het bestaande innovatie-diffusienetwerk en de uitwisseling van leererva-
ringenn worden de sterke en zwakke kanten van de maatschappelijke inbedding van 
leerervaringenn met zonnecelsystemen in de woningbouw begrijpelijk. Deze con-
clusiee biedt een belangrijke aanvulling op de uitgangspunten van de nichebenade--
ring.. Hoogma bijvoorbeeld verklaart het succes van maatschappelijke inbedding 
enerzijdss uit de kwaliteit van de pilotprojecten. Anderzijds moeten ontwikkelingen 
versterktt worden door veranderingen in het regime (Hoogma 2000).+1 Dat de 
inbeddingg op het gebied van wet- en regelgeving zo goed verliep, heeft inderdaad te 
makenn met regimeveranderingen. Het draagvlak voor duurzame energie en ener-
giebesparingg bij de nationale overheid en in de politiek waren essentieel. Instru-
mentenn zoals de Energie Premie Regeling en de Energie Prestatie Norm hoefden 
alleenn nog maar geschikt te worden gemaakt voor zonnecelsystemen. 

Dee pilotprojecten die zijn onderzocht, voldoen ook aan Hoogma's criterium 
voorr de kwaliteit van pilotprojecten: ze sluiten aan bij bestaande structuren door 
voortt te bouwen op eerdere lessen en het bestaande netwerk. Maar tussen het 
niveauu van de pilotprojecten en het regime blijkt nog een ander niveau te bestaan. 
Ditt wordt in dit onderzoek de 'leeromgeving' van pilotprojecten genoemd. Ook 
dezee leeromgeving (het bestaande innovatie-diffusienetwerk en de uitwisseling van 
leerervaringen)) had, zoals is gebleken, invloed op de maatschappelijk inbedding 
vann zonnecelsystemen in de woningbouw. De leeromgeving is daarom een belang-
rijkk aangrijpingspunt voor strategisch nichemanagement. 

RegimeveranderingRegimeverandering door nichevertakking 

Dee derde vraag van dit hoofdstuk was wat de kansen zijn op regimeverandering. 
Dezee vraag is gespecificeerd tot de kans dat in 2040 de helft van het elektriciteitsge-
bruikk van huishoudens decentraal opgewekt zal worden door zonnecelsystemen. 
Eenn algemeen antwoord kan niet worden geformuleerd op deze vraag, omdat de 
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analysee daarvoor veel te beperkt was. De huidige ontwikkelingen zullen niet van-
zelff  tot regimeverandering leiden. Het veranderingspotentieel bij actoren die pro-
ductenn ontwikkelen, gebruiken en diensten verlenen lijk t onvoldoende te zijn voor 
regimeverandering.. Een sterke positieve maatschappelijke invloed van de natio-
nalee overheid, lokale overheden en of belangengroepen is waarschijnlijk essentieel 
omm de kansen te verhogen. 

Eenn tweede voorwaarde is een enorme inspanning bij de productontwikkeling. 
Dee marktsegmenten voor kleine systemen in de bestaande bouw en dakvullende sys-
temenn in de nieuwbouw zijn namelijk vrij klein.43 Voor een grootschalige versprei-
dingg van zonnecelsystemen in de woningbouw zullen dus ook andere deelmarkten 
inn de gebouwde omgeving ontwikkeld moeten worden, zoals de renovatiebouw, 
dee huursector en de utiliteitsbouw. Er is daarvoor een variatie aan betrouwbare pro-
ductenn nodig en een leerprogramma waarin niet alleen interactief, maar ook veel 
geleerdd wordt, zodat nichevertakking op zal treden. 

DeDe functie van een pilotproject 

Dee functie van pilotprojecten in de verspreiding van een nieuwe duurzame ener-
gietechnologiee is in dit en het vorige hoofdstuk in vier opeenvolgende stappen 
beschreven: : 
i .. leren in pilotprojecten; 
2.. articulatie van de potenties van technologische niches; 
3.. maatschappelijke inbedding van de leerervaringen; 
4.. regimeverandering. 

Doorr dit onderzoek is meer inzicht gekomen in de aard van deze processen, de 
wijzee waarop ze aan elkaar gekoppeld zijn en belangrijke succesfactoren. 

Uitgangspuntt bij het onderzoek was dat zonnecelsystemen in de woningbouw 
eenn technologische niche vormen. Gebleken is dat dit uitgangspunt genuanceerd 
moett worden. Voor de verspreiding van zonnecelsystemen in de twee beschreven 
marktsegmentenn zijn min of meer dezelfde actoren nodig. Kleine systemen in de 
bestaandee bouw vergen echter minder structurele veranderingen dan dakvullende 
systemenn in de nieuwbouw. Dakvullende systemen kunnen een revolutionaire 
nichee worden genoemd. Kleine systemen in de bestaande bouw passen wellicht 
meerr bij een incrementele (stapsgewijze) strategie, indien blijkt dat de ontwikke-
lingg van een infrastructuur voor installatie, afzet, controle en onderhoud aan 
bestaandee infrastructuren gekoppeld kan worden. 

Omm articulatieprocessen te beschrijven, is het daarom goed om leerervaringen 
uitt pilotprojecten samen te vatten per potentiële marktniche. Daarnaast is geble-
kenn dat leerervaringen vertaald moeten worden naar mogelijkheden en knelpunten 
inn de bestaande regimes, indien de leerervaringen die deelnemers en betroffenen 
noemenn zich vooral op de lokale oplossingen richten. 

Dee pilotprojecten hebben geleid tot articulatie van de potentie van zonnecelsys-
temen,, houding en rol van actoren uit het bestaande netwerk, het benodigde inno-
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vatie-diffusienetwerkk en wenselijke structurele veranderingen. De analyse van de 
maatschappelijkee inbedding heeft een nader licht geworpen op de soorten articula-
tieprocessen.. In de eerste plaats is herkenbaar wat de nichebenadering omschrijft 
alss negatief en positief leren. Daarnaast zijn er vele nieuwe vragen en onzekerheden 
gerezen.. Er zijn dus niet twee, maar drie vormen van articulatie te onderscheiden: 
i.. Positief leren: articulatie van de mogelijkheden voor de nieuwe technologie in 

dee bestaande regimes. Het gaat om lokale keuzes die geschikt blijken te zijn 
voorr overdracht naar externe actoren en toepassing op grote schaal. Een voor-
beeldd is dat particulieren (onder voorwaarden) bereid zijn om een deel van de 
zonnecelsystemenn op nieuwbouwwoningen te betalen. 

2.. Negatief leren: articulatie van de knelpunten in bestaande regimes en in het 
potentiëlee nieuwe regime. Voor deze knelpunten zijn in de pilotprojecten 
lokalee oplossingen gekozen die niet geschikt zijn om over te dragen. De kennis 
diee wel overgedragen kan worden betreft wenselijke aanpassingen in de 
bestaandee regimes. De gekozen dakconstructies bijvoorbeeld zijn niet zonder 
meerr over te nemen in andere projecten. De kennis die overgedragen kan wor-
denn is dat er alternatieven ontwikkeld moeten worden die aan eisen van water-
dichtheid,, esthetiek en gemak van installatie voldoen. 

3.. Nieuwe vragen formuleren: articulatie van nieuwe vragen, onduidelijkheden 
enn onzekerheden ten aanzien van de mogelijkheden voor de nieuwe technolo-
giee en knelpunten in bestaande regimes. Een voorbeeld betreft het beheer van 
particulieree zonnecelsystemen. 

Hett onderscheid in de drie vormen van articulatie is interessant vanuit het perspec-
tieff  van de maatschappelijke inbedding, omdat dit drie bijbehorende varianten 
kent. . 
1.. Externe actoren maken gebruik van de voorbeelden en goede keuzes in pilot-

projecten.. In het algemeen is elk vervolgproject hier een voorbeeld van. De eer-
stee projecten hebben immers aangetoond dat het mogelijk is om met subsidie 
zonnecelprojectenn in de woningbouw te realiseren. Een specifieker voorbeeld 
iss dat de eigendomsverhouding van het project in Apeldoorn het meest is nage-
volgd. . 

2.. Externe actoren pakken signalen over knelpunten op en zorgen voor de gewen-
stee veranderingen. Voorbeelden zijn de verbetering van de garanties en de ont-
wikkelingg en beproeving van PV-dakelementen in nieuwe projecten. 

3.. Externe actoren besteden aandacht aan nieuwe vragen en onzekerheden uit 
pilotprojecten.. Voorbeelden zijn de pilotprojecten in de utiliteitsbouw en het 
onderzoekk naar eisen voor de esthetische kwaliteit van gebouwen met zonne-
celsystemen. . 

Dee negatieve tegenhangers van deze vormen van maatschappelijke inbedding zijn 
datt goede voorbeelden niet worden gevolgd, dat gewenste veranderingen niet 
plaatsvindenn en dat er geen aandacht wordt besteed aan nieuwe vragen. Het gevolg 
hiervann zal zijn dat de kans op regimeverandering lager is. 
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Regimeveranderingg wordt in de nichebenadering uitgebeeld als een uitholling 
vann het bestaande regime door uitbreiding van de niche (Weber et al. 1999). Dit 
beeldd kan op basis van de ontwikkelingen rond zonnecelsystemen in de woning-
bouww nader worden ingevuld. 

Netgekoppeldee zonnecelsystemen in de woningbouw hebben niet alleen te 
makenn met de bouwsector als bestaand regime, maar ook met de energiesector. De 
nichess voor dakvullende systemen in de nieuwbouw en kleine systemen in de be-
staandee bouw overlappen gedeeltelijk, in die zin dat verdere uitbreiding voor een 
deell  afhankelijk is van dezelfde structurele veranderingen. Maar er zijn ook ver-
schillen.. Voor de uitbreiding van de niche van geïntegreerde dakvullende systemen 
zijnn zowel in de bouwsector als in de energiesector nog meer aanpassingen nodig 
dann voor kleine systemen in de bestaande bouw. 

Omm praktijkprojecten te realiseren, zijn nieuwkomers afhankelijk van personen 
uitt de bestaande regimes met wie zij gezamenlijk lokale oplossingen zoeken. De 
vertegenwoordigerss van de energiebedrijven en bouwbedrijven wijken daarmee af 
vann de bestaande routines. Op dit grensvlak ontstaan dus nieuwe verhoudingen en 
regelss en vindt wederzijdse aanpassing plaats. Niet alleen actoren uit de bestaande 
regimes,, maar ook de nieuwkomers passen zich aan. In de directe omgeving van de 
pilotprojectenn kunnen positieve en negatieve leerervaringen worden opgepakt. 
Doorr articulatie en maatschappelijke inbedding vervagen de grenzen tussen de 
nichess en de bestaande regimes. De onderzochte pilotprojecten hebben bovendien 
geleidd tot een vermenging van twee bestaande regimes (de energie- en de bouwsec-
tor).. Door het pilotproject in Amsterdam is het energiebedrijf vaker in een vroeg 
stadiumm bij nieuwbouwprojecten betrokken geraakt. Regimeverandering kan dan 
ookk beter worden omschreven in termen van verregaande aanpassing dan in ter-
menn van uitholling van bestaande regimes. 

Strategischh nichemanagement kan in het licht van het bovenstaande worden 
omschrevenn als management van leren in pilotprojecten, articulatie en maatschap-
pelijkee inbedding. De overheid blijkt daarbij twee functies te hebben. De overheid 
moett leerervaringen over problemen met wet- en regelgeving vertalen in inhoude-
lij kk oplossend beleid. Ook indien in de bescherming van een nieuwe technologie 
keuzess worden gemaakt voor specifieke potentiële marktsegmenten, is er sprake 
vann inhoudelijk beleid. Daarnaast moet de overheid als procesmanager zoveel 
mogelijkk sturen op interactief en veel leren, leerervaringen vertalen naar articulatie-
processen,, volledige netwerkvorming en goede kennisuitwisseling. De kennisuit-
wisselingg zou zich vooral moeten richten op de onderontwikkelde polen van het 
innovatie-diffusienetwerkk ter compensatie van een gebrekkige interactie. 

Tussenn inhoudelijke sturing en processturing die een meer onafhankelijke posi-
tiee vereist, kan een spanningsveld ontstaan. De oplossing hiervoor is processturing 
eenn voorwaarde te laten zijn voor inhoudelijke sturing. Alleen leerervaringen die 
zijnn gebaseerd op interactie met alle mogelijke actoren krijgen dan hun weerklank 
inn veranderingen in wet- en regelgeving. 




