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Disclaimer
De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op 
alle producten, overeenkomsten, diensten en de 
Website van Dutch New Energy Research (DNE), 
de Dutch Solar Quarterly (DSQ), het Nationaal 
Solar Trendrapport en de Solar Datamodule 
(SD); allen handelsnamen van Good! BV. 
Deze gebruiksvoorwaarden vormen, bij het 
gebruik van de Website (DNE) en het gebruik van 
de DSQ, het Nationaal Solar Trendrapport of SD, 
een bindende overeenkomst tussen de Gebrui-
ker en Good! BV. 
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www.ew-installatietechniek.nl
Op www.ew-installatietechniek.nl vindt u dagelijks 
nieuws en honderden verhelderende artikelen, handig 
verdeeld over de vijftien  belangrijkste thema’s in instal-
latietechniek. Voor u toegankelijk gemaakt via de PC,  
smartphone en  tablet. 

Via de site kunt u zich ook aanmelden voor  de 
 twee wekelijkse nieuwsbrief. Gratis!

www.ew-installatietechniek.nl

verdeeld over de vijftien  belangrijkste thema’s in instal-

Via de site kunt u zich ook aanmelden voor  de 
 twee wekelijkse nieuwsbrief. Gratis!

Over richtlijnen, normen, praktische toepassingen, de nieuwste producten en trends in 
installatietechniek. Of het nu gaat om  laagspanningsinstallaties of sanitaire  technieken, 
ventilatie of  verlichtingsinstallaties, zonne-energiesystemen of duurzame klimaattechniek: 
E&W Installatietechniek behandelt het hele vakgebied. Tien keer per jaar.

Onmisbaar voor elke vakman!

Het vakblad van 
Techniek Nederland

01 Stopper E&W A4.indd   1 07-01-19   09:10
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Na een ongelooflijke groei doorgemaakt te hebben in 2017 is de Nederlandse zonne-energie 
sector gedurende 2018 hard doorgegroeid. Wij berekenden dat er in 2017 maar liefst 853 MWp 
aan zonnestroomvermogen is geïnstalleerd, maar in dit rapport tonen wij aan dat dit in 
2018 ruimschoots is overtroffen met een geïnstalleerd vermogen van minimaal 1.330 MWp! 
Dankzij deze groei is het totaal opgesteld zonnestroomvermogen in Nederland in één jaar van 2,9 
GWp naar 4,2 GWp gegroeid.

Het geïnstalleerd zonnestroomvermogen is in 2018 met maar liefst 46% gegroeid. De Nederland-
se markt groeit in 2018 bijna twee keer zo hard als de wereldwijde markt. Dit zorgt ervoor dat de 
paneelprijzen een relatief kleinere rol zullen gaan spelen in de totale systeemkosten terwijl andere 
componenten zoals installatiekosten mogelijk belangrijker worden. Dit betekent dat de Nederland-
se zonne-energie markt haar inhaalslag ten opzichte van de rest van de wereld sterk doorzet in 
2018. 

De kosten van zonnepanelen op de Europese spotmarkt zijn de afgelopen 12 maanden verder 
gedaald en de verwachting is dat dit de komende jaren zal doorzetten. Ook ten opzichte van 
andere technieken, zowel hernieuwbaar als conventioneel, zijn de kostendalingen van zonne-
energie bijzonder te noemen. 

Hoewel zonnestroom in 2018 minder succesvol was tijdens de voorjaarsronde van de SDE+ 
vergeleken met 2017, is het aantal subsidieaanvragen en het aangevraagd vermogen in de najaars-
ronde van 2018 uitzonderlijk hoog en lijkt het alsnog een uitstekend jaar te worden voor zonne-
stroom in de SDE+. Daarnaast blijkt ook nog eens dat zonne-energie de meest populaire manier 
van energieopwekking van de Nederlandse bevolking is. Dus ook in de residentiële markt is er 
ruimte voor verdere groei. 

Het aantal batterijen dat in Nederland gecombineerd wordt met zonne-energie is nog beperkt, 
maar een aantal (wereldwijde) ontwikkelingen tonen aan dat dit de komende jaren zou kunnen 
gaan veranderen. Wat de toekomst zal brengen is ongewis, maar op basis van de huidige kennis 
lijkt het erop dat de zonne-energie sector in Nederland op korte én lange termijn een belangrijke 
rol kan gaan spelen om de transitie naar een duurzame samenleving te realiseren.  

Rest ons om alle partners, sponsoren en meewerkende bedrijven en organisaties te bedanken voor 
de inhoudelijke en financiële steun.

Voor vragen, opmerkingen of verdere verdieping kunt u contact opnemen met Dutch New 
Energy Research via mail (info@dutchnewenergy.nl) of telefoon (+31 (0) 72 202 020 1).

Van MWp
naar GWp.



ZONNESTROOM 
WERELDWIJD
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Figuur 1 toont aan dat de leercurve voor zonnepaneelprijzen tussen 1976 en 2018 (gemiddeld) op 
28,5% lag.1 Dit betekent dat elke verdubbeling van het aantal geproduceerde panelen leidt tot een 
kostendaling van 28,5%. 

In de afgelopen jaren hebben verschillende factoren een rol gespeeld in deze prijsdaling. Tussen 
1980 en 2012 waren de belangrijkste factoren achter de kostendalingen onderzoek en ontwikkeling 
(R&D), schaalvergroting en de toegenomen efficiëntie van zonnepanelen. Sinds 2000 speelt 
R&D een kleinere rol in het realiseren van kostenreducties terwijl recente kostendalingen in 
steeds grotere mate door schaalvergroting zijn gerealiseerd. Ondanks deze trend is het mogelijk 
dat schaalvergroting in de toekomst slechts beperkt bijdraagt aan verdere kostendalingen omdat 
productielijnen niet oneindig vergroot zullen worden.2 

Indirect heeft overheidsbeleid een belangrijke rol gespeeld in de prijsdaling door het stimuleren 
van R&D en schaalvoordelen. Zo heeft het geïnstalleerde zonnestroomvermogen in Duitsland 
een enorme groei doorgemaakt door de terugleversubsidies uit de Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(Duitse wet- en regelgeving voor hernieuwbare energie), wat niet alleen de Duitse maar ook de 
wereldwijde markt voor zonnestroom een enorme impuls heeft gegeven. In 2017 lag er 42 GWp 
aan geïnstalleerd zonnestroomvermogen in Duitsland.3

New Energy Outlook 2018, Bloomberg, verkregen op 17 december 2018.

Kavlak, G., McNerney, J. & Trancik, J. E. (2018). Evaluating the causes of cost reduction in photovoltaic modules. Energy Policy, 123, 700-710.

Snapshot of Global Photovoltaic Markets 2018, International Energy Agency, verkregen op 4 januari 2019.

1

2

3

Wereldwijde marktprijzen kristallijn silicium panelenFiguur 1



N
AT

IO
N

AA
L 

SO
LA

R 
TR

EN
D

RA
PP

O
RT

 2
01

9

12

De gemiddelde Levelized Cost of Energy (LCoE)4 in Figuur 2 geeft een overzicht van de kosten voor 
het opwekken van verschillende vormen van hernieuwbare en fossiele energie.5 Zonnestroom is 
sinds 2015 goedkoper dan STEG-centrales (stoom en gas centrale) en daarmee na windenergie 
de goedkoopste vorm van energieopwekking op basis van de LCoE. Ten opzichte van 2017 is de 
LCoE van zonnestroom met 14% gedaald en is wind energie nog slechts $1/MWh goedkoper dan 
zonnestroom. In 2018 is de LCoE van zonnestroom het hardst gedaald ten opzichte van andere 
energiebronnen.  
Op basis van kostendata voor wereldwijde projecten waarvan wordt verwacht dat deze tussen 2018 
en 2020 worden gerealiseerd, kan geconcludeerd worden dat de gemiddelde LCoE voor zonne-
stroom en wind energie de komende jaren zullen blijven dalen.6

Ongesubsidieerde LCoE analyse toont significante kostendalingen voor 
grootschalige projecten voor het opwekken van hernieuwbare energie. 
Dit wordt onder andere veroorzaakt door dalende kosten in de bevoor-
radingsketen, verbeterde technieken en toegenomen concurrentie.

Trend gemiddelde ongesubsidieerde LCoE ($/MWh)

Ontwikkeling 
sinds 2009

Deze berekening laat een aantal mogelijk relevante factoren zoals import tarieven, netbeheerkosten, etc. buiten beschouwen. 

Zie de bron voor meer gedetailleerde beschrijving van de methodologie.

Levelized Cost of Energy Analysis V12.0, Lazard, verkregen op 17 december 2018. 

Renewable Power Generation Costs in 2017, International Renewable Energy Agency, verkregen op 17 december 2018.  

4

5

6

Ongesubsidieerde Levelized Cost of Energy trend voor grootschalige projecten5Figuur 2
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In Figuur 3 wordt de spreiding van de kosten voor het opwekken van één MWh elektriciteit met 
verschillende hernieuwbare en conventionele technieken weergegeven.7,8 Figuur 3 toont aan dat 
de kosten van alle geanalyseerde zonnestroom toepassingen zijn gedaald ten opzichte van 2017. 
Daarnaast laat de figuur ook zien dat de spreiding van projectkosten binnen specifieke toepassin-
gen zijn gekrompen terwijl de kosten voor conventionele technieken relatief stabiel zijn gebleven. 

Levelized Cost of Energy Analysis V12.0, Lazard, verkregen op 17 december 2018. 

Levelized Cost of Energy Analysis V11.0, Lazard, verkregen op 17 december 2018.

7

8

Spreiding van ongesubsidieerde Levelized Cost of Energy 
voor hernieuwbare en conventionele energie projecten in 2017 en 20187,8

Figuur 3

LCoE $/MWh
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In Europa zijn de inkoopprijzen voor zonnepanelen ook in 2018 weer sterk gedaald. Figuur 4 toont 
aan dat de gemiddelde prijs van verschillende mono- en polykristallijn panelen met 21,3% tot 27% 
gedaald zijn.9 Van de vier verschillende module typen is de spotprijs daling het grootst voor de 
Mainstream panelen.

Kristallijn panelen 
(mono-/poly-Si) gemiddelde nettoprijzen (€/Wp)

Hoog efficiënt paneel
Zwart paneel
Mainstream paneel
Laag geprijsd paneel

Hoog efficiënt: kristallijn panelen 285 Wp en hoger met Cello, PERC, HIT-, 
n-type of back-contact cellen of combinaties daarvan

Zwart: panelen tussen 200 Wp en 320 Wp met zwarte onderlaag en zwarte 
omlijsting

Mainstream: panelen tussen 260 Wp en 280 Wp met doorgaans 60 cellen, 
standaard aluminium omlijsting en witte onderlaag. De meerderheid op de markt. 

Laag geprijsd: panelen met verminderd vermogen, afgewezen vanuit de fabriek, 
panelen vanuit faillissementen, gebruikte panelen (kristallijn) en panelen met 
beperkte of geen garantie 

Price Index, PVXchange , verkregen op 7 januari 20199

Europese spotmarktprijzen voor verschillende typen zonnepanelenFiguur 4

maand / jaar
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Het aantal technologische ontwikkelingen voor hernieuwbare energiebronnen is de afgelopen 
jaren sterk toegenomen. Van alle patenten voor hernieuwbare energie is het aantal patenten voor 
zonnestroom het sterkst gegroeid.10  In 2016 was het aantal patenten voor zonnestroom meer dan 
vijf keer gegroeid ten opzichte van 2006. In 2016 was zonnestroom met een aandeel van 34% 
verantwoordelijk voor het grootst aantal patenten aangevraagd voor hernieuwbare energiebronnen. 

Renewable Power Generation Costs in 2017, International Renewable Energy Agency, verkregen op 17 december 2018.  10

Aantal patenten voor hernieuwbare energiebronnenFiguur 5
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Figuur 6 toont aan dat de prijzen van lithium-ion batterijen de komende jaren nog sterk zullen 
dalen. Verwacht wordt dat de batterijprijs van $209/kWh in 2017 naar $69,5/kWh in 2030 kan dalen, 
oftewel een daling van 67%.11

 
In verschillende landen wordt het gebruik van batterijen voor opslag van zonnestroom steeds 
populairder. Dit komt enerzijds door de dalende kosten, maar ook door subsidieprogramma’s 
waarbij huiseigenaren subsidie ontvangen voor een thuisbatterij.12,13

Energieopslag wereldwijd

The battery will kill fossil fuels it’s only a matter of time, Bloomberg, verkregen op 17 december 2018.

Funding programmes for energy storage, Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, verkregen 8 januari 2019.

South Australia’s Home Battery Scheme, Department for Energy and Mining, verkregen 7 januari 2019. 

11

12

13

Verwachte trend wereldwijde prijzen lithium-ion batterijenFiguur 6

$/kWh

Wat denken ’s werelds grootste experts? 
In de Dutch Solar Quarterly© (DSQ) in 2019 wordt ingegaan op de kansen, de techniek en de businesscase van 
energieopslag. Voor de DSQ worden ’s werelds grootste experts geïnterviewd. Experts zoals: Marco Krapels (CEO 
Micropower-Comerc en voormalig Vice President bij Tesla en SolarCity) en Christoph Ostermann (oprichter en 
CEO van Sonnen). 

Kijk voor meer informatie op onze website: https://dutchnewenergy.nl
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Figuur 7 toont de Levelized Cost of Storage (LCoS) van verschillende energieopslag technieken en 
zes toepassingen.14 De combinatie van zonnestroom met energieopslag direct aangesloten op het 
elektriciteitsnetwerk of als zakelijke toepassingen is aanzienlijk goedkoper per MWh in vergelijking 
met residentiële toepassingen.

Levelized Costs $/MWh

Levelized Cost of Storage Analysis V4.0, Lazard, verkregen op 17 december 2018.14

Spreiding ongesubsidieerde Levelized Cost of Storage in 2018 per type batterij 
voor specifieke toepassingen

Figuur 7
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Branchecijfers 201815

Elektriciteitsproductie

Op basis van het geïnstalleerd vermogen is er 
4.244 MWp zonnestroomvermogen beschik-
baar aan het eind van 2018. 

Dit vermogen leidt tot een elektriciteits-
productie van ongeveer 3,8 TWh op jaarba-
sis, of 3,3% van de totale netto Nederlandse 
elektriciteitsproductie in 2017.

Geïnstalleerd 
zonnestroomvermogen

1.330 MWp - in 2018 geïnstalleerd zonne-
stroom vermogen. 

In totaal 4.244 MWp zonnestroomvermogen 
in Nederland.

1.330
MWp

3,8
TWh
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Import

In 2018 (t/m november) is er voor €1,95 mil-
jard ingevoerd aan zonnepanelen. 

Een stijging van 33% ten opzichte van dezelfde
periode in 2017.

Totaal aantal panelen 
geïnstalleerd 

Het totaal aantal in Nederland in 2018 geïn-
stalleerd aantal zonnepanelen: 4,6 miljoen.
In 2017 werden 3,1 miljoen panelen geïnstal-
leerd

Omzet en geïnstalleerd vermogen zijn gebaseerd op resultaten uit de Industry Monitor Dutch Solar Quarterly Q4 2018, Dutch New Energy Research.15

4,6
miljoen

€1,95
miljard
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Nederland is de snelst groeiende zonne-
energie markt van Europa. Zonne-energie 
wordt een niet weg te denken pijler in de
energievoorziening. Solar Solutions Int, biedt 
een gegarandeerde snelweg naar zakelijk 
succes.

Solar Solutions Int. is hét zonne-energie 
kennis- en netwerkevent van het jaar en toont 
de laatste ontwikkelingen. 
De vakbeurs wordt bezocht door alle spelers, 
nationaal en internationaal, die er toe doen in 
de zonne-energiesector. Daarom is exposeren 
op Solar Solutions Int. dé manier om de markt 
te betreden, om nieuwe leads en projecten 
binnen te halen en om bestaande relaties te 
onderhouden.

De grootste 
zonne-energie 
vakbeurs van 
Noord-West 
Europa.
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In Nederland werd in het eerste halfjaar van 2018 658 megawattpiek (MWp) aan zonnestroom-
vermogen geïnstalleerd en 672 MWp in het tweede half jaar. Dat betekent dat er een totaal van 
1.330 MWp vermogen is geïnstalleerd in 2018. Hiermee komt het totaal geïnstalleerd vermogen in 
Nederland uit op ruim 4,2 GWp.16,17

Industry Monitor Dutch Solar Quarterly Q4 2018, Dutch New Energy Research

Voor een meer gedetailleerde analyse van de Nederlandse marktontwikkeling verwijzen wij naar de Dutch Solar Quarterly Q4 2018 van 

Dutch New Energy Research. Hierin wordt de groei in de Nederlandse markt grondiger onderzocht.

16

17

Totaal geïnstalleerd zonnestroomvermogen in Nederland

Jaarlijks geïnstalleerd zonnestroomvermogen in Nederland 

Figuur 9

Figuur 8
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Het zonnestroomvermogen is in 2018 met 46% toegenomen ten opzichte van 2017. Figuur 10
toont aan dat de Nederlandse markt sinds 2014 een consistente groei doormaakt én dat de 
Nederlandse markt aanzienlijk sneller groeit dan de wereldwijde markt.18 De afgelopen vijf jaar lag 
de groei in Nederland gemiddeld 40% procent hoger dan de wereldwijde groei. Dit bevestigt dat de 
Nederlandse zonnestroommarkt een belangrijke groeimarkt is.

Renewables 2018, International Energy Agency, verkregen 17 december 2018.18

Groei totaal geïnstalleerd zonnestroomvermogen Nederland en wereldwijdFiguur 10

Blijft zonne-energie groeien de komende 5 jaar? 
Hoe zal de Nederlandse zonne-energiemarkt zich de komende vijf jaar ontwikkelen? 
In de Dutch Solar Quarterly© (Q2) verschijnt een 5-jaar forecast van de groei in geïnstalleerd zonnestroom-
vermogen in Nederland (oa. zakelijk dak/residentieel/zonnevelden, huur/koop, nieuwbouw/bestaande bouw, etc.).

Kijk voor meer informatie op onze website: https://dutchnewenergy.nl
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In 2018 is 62% van het geïnstalleerd vermogen in de zakelijke sector geplaatst en 38% in de resi-
dentiële sector.19 In vergelijking met 2017 is zowel de zakelijke als de residentiële markt gegroeid. 
De zakelijke markt groeit echter harder doordat een relatief groter deel van de SDE+ subsidie naar 
zonnestroom gaat. Dit komt onder andere door de sterke prijsdaling die zonnestroom doormaakt 
en doordat de ontwikkeling van technieken zoals wind op land en biomassa relatief vaker vertraging 
oplopen en meer capaciteit en tijd vereisen. Tegelijkertijd is het SDE+ budget de afgelopen jaren 
zeer sterk uitgebreid (van €3,5 miljard in 2015 naar €12 miljard in 2017 en 2018) en is het bijstoken 
van biomassa uitgesloten van deelname.

Industry Monitor Dutch Solar Quarterly Q4 2018, Dutch New Energy Research19

Totaal geïnstalleerd zonnestroom vermogen 2017 en 2018Figuur 11

Een blueprint van de Nederlandse zonne-energiemarkt
Twee keer per jaar verschijnt de Industry Monitor als onderdeel van de Dutch Solar Quarterly©. 
Hierin staat in detail hoe de Nederlandse zonne-energiemarkt is opgebouwd, met onder andere opsplitsingen als: 
zakelijk/residentieel, huur/koop, nieuwbouw/bestaande bouw, sociale huur/commerciële huur, dak/grondgebon-
den, commercieel dak/residentieel/grondgebonden, agrarisch/commercieel/overheid, projectomvang, verdeling 
per provincie.
 
Kijk voor meer informatie op onze website: https://dutchnewenergy.nl
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Import zonnepanelen

Importwaarde van zonnepanelen gedurende de periode 2014-2018 Figuur 12
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Totale importwaarde 2018 t/m nov 

€1,95 miljard
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Verdeling importaandeel van zonnepanelen in 2018 naar land van herkomst, 
zoals geregistreerd door de Nederlandse Douane

Verdeling importaandeel van zonnepanelen 2017 naar land van herkomst, 
zoals geregistreerd door de Nederlandse Douane

Figuur 13

Figuur 14



In 2018 is de importwaarde van zonnepanelen tot en met november gegroeid naar een record-
hoogte van €1,95 miljard (zie Figuur 12). Deze waarde ligt 33% hoger in vergelijking met de eerste 
elf maanden van 2017. Met uitzondering van september, lag de importwaarde in elke maand van 
2018 hoger dan dezelfde maand in 2017.

Figuur 13 en Figuur 14 tonen de importwaarde van zonnepanelen uitgesplitst naar land van 
herkomst voor 2017 en 2018. In vergelijking met 2017 heeft vooral Vietnam in marktaandeel 
ingeleverd in 2018. China, Zuid-Korea, Maleisië en Thailand winnen in 2018 marktaandeel.  

Duurzaamheid: wat 
betekent dit voor u? 

Plan uw bezoek
op inspiratiecentrumduurzaamheid.nl
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Energiemix 2017

Aandeel zonnestroom in totale elektriciteitsproductie
Op basis van het geïnstalleerd vermogen is er 4.244 MWp  zonnestroomvermogen beschikbaar 
aan het eind van 2018. Dit vermogen leidt tot een elektriciteitsproductie van ongeveer 3,8 TWh 
op jaarbasis, of 3,3% van de totale netto Nederlandse elektriciteitsproductie. Volgens het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) was dit aandeel slechts 1.8% gedurende 2017, oftewel 2,1 TWh.21,22

Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiebron, 12 juli 2018, Centraal Bureau voor de Statistiek

Hernieuwbare elektriciteit; productie en vermogen, 4 juli 2018, Centraal Bureau voor de Statistiek

Op basis van CBS gegevens was de totale netto Nederlandse elektriciteitsproductie 116 TWh in 2017. De elektriciteitsproductie van het geïnstalleerd 

zonnestroom vermogen voor 2018 is gebaseerd op theoretische productie van 0,9 kWh/Wp/jaar. Daarentegen wordt de zonnestroomproductie bij het 

CBS wordt bepaald op basis van het gemiddelde van het vermogen aan het begin en het eind van een kalenderjaar. Zowel in de schatting van de geplaatste 

panelen als in de jaarlijkse productie per geïnstalleerd vermogen zit een onzekerheid. De totale onnauwkeurigheid in de elektriciteitsproductie uit 

zonnepanelen schat het CBS op 20 procent. Dit verklaard het verschil in zonnestroom aandeel in de totale nette Nederlandse elektriciteitsopwekking.

20

21

22

Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager20Figuur 15



We Power
The Future

Meer dan 1GW gemonitorde PV-systemen
geïnstalleerd op Nederlandse daken!
SolarEdge is wereldmarktleider op het gebied van smart energy technologie die snel 
diversifieert om aan de veranderende vraag van energiegebruikers te voldoen.
SolarEdge werd in 2006 opgericht en bedacht de DC-geoptimaliseerde omvormeroplossing. 
Ons smart energy productaanbod omvat:

PV-omvormersystemen voor residentiële en commerciële segmenten
Smart home technologieën en ‘s werelds eerste omvormer met EV-oplader
Energieopslag en back-up systemen
Virtuele energiecentrales (VPP) en netwerkservices

Bezoek ons op de Solar Solutions: 19-21 maart 2019, stand C6.
www.solaredge.com
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Industry Monitor Dutch Solar Quarterly Q4 2018, Dutch New Energy Research23
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Consumentenperceptie

Figuur 16 geeft aan dat consumenten de grootste voorkeur geven aan zonne-energie op daken 
wanneer gevraagd wordt welke technieken op grotere schaal toegepast moeten worden in 
Nederland. In de top vier staan uitsluitend toepassingen voor zonne- en windenergie. Dit betekent 
dat de Nederlandse consument de voorkeur geeft aan deze vormen van energie boven andere 
hernieuwbare en fossiele energiebronnen.
 
Naast deze voorkeur toont de data aan dat consumenten een relatief hoog rendement verwachten 
van een investering in zonne-energie ten opzichte van andere duurzame investeringsopties. 
Maar als uitgegaan wordt van een investering in zonne-energie dan vindt de gemiddelde consu-
ment dat deze zich binnen maximaal 5 jaar terugverdient moet hebben. Slechts 14% vindt een 
terugverdientijd van 8 jaar of langer acceptabel. Dit toont aan dat de 7 jaar terugverdientijd waar 
minister Wiebes vanuit gaat voor een aanzienlijk deel van de consumenten onvoldoende is om 
daadwerkelijk te investeren.24,25

End-User Insights Dutch Solar Quarterly Q4 2018, Dutch New Energy Research. 

Zie ook persberichten: Hoeveelheid zonnepanelen in Nederland groeit met 2,3 miljoen, NU.nl, verkregen 7 november 2018 en Consument vindt 

7 jaar terugverdientijd voor zonnepanelen te lang, Solar Magazine, verkregen 8 november 2018.

24

25

Consumentenvoorkeur voor de toekomstige Nederlandse energiemix (top 4 is weergegeven)Figuur 16

Wat zijn de kostentrends in de residentiële markt? 
In de Industry Monitor van de Dutch Solar Quarterly© wordt ingegaan op gemiddelde prijzen van residentiële 
zonnestroom systemen, componenten en installatie. Hierin wordt de minimale prijs, maximale prijs en de 
mediaan weergegeven in een boxplot waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen prijzen voor platte en 
schuine daken.

Hoe denkt de eindklant over zonne-energie? 
In het End-User Insights rapport van de Dutch Solar Quarterly© wordt onderzoek gedaan naar zonne-energie 
kennis, trends, percepties en drijfveren van consumenten (Q1 en Q3) en bedrijven (Q2 en Q4).

Kijk voor meer informatie op onze website: https://dutchnewenergy.nl
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Prijzen

Prijzen Zakelijke Zonnestroom Systemen en installatie 2018
In 2018 liggen zowel de systeemprijzen voor dak- als voor veldopstellingen voor de kleinere zake-
lijke zonnestroomprojecten (< 15 kWp) hoger dan voor de grotere zakelijke zonnestroomprojecten 
(≥ 15 kWp). De systeemprijzen voor kleinere projecten met dak opstelling liggen 14% hoger dan 
grotere projecten met dak opstelling. De systeemprijzen voor kleinere projecten met veldopstelling 
liggen 9% hoger dan voor grotere projecten met veldopstelling. De installatiekosten liggen dichter-
bij elkaar.26

Industry Monitor Dutch Solar Quarterly Q4 2018, Dutch New Energy Research.26

Wat zijn de kostentrends in de zakelijke markt? 
In de Industry Monitor van de Dutch Solar Quarterly© wordt er verder ingegaan op gemiddelde prijzen van 
zakelijke zonnestroom systemen, componenten en installatie. Hierin wordt de minimale prijs, maximale prijs en 
de mediaan weergegeven in een boxplot waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen dak- en veldopstellingen 
van kleinere zakelijke zonnestroomprojecten (< 15 kWp) en grotere zakelijke zonnestroomprojecten (≥ 15 kWp). 
Daarnaast worden de prijzen weergegeven van monokristallijn en polykristallijn panelen per Wp.

Kijk voor meer informatie op onze website: https://dutchnewenergy.nl
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data over de Nederlandse 
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Zonne-energie zal ver voor 2050 de belangrijk-
ste energiebron zijn. Tot nu toe hebben zelfs 
de grootste optimisten de ongekende groei en 
impact van zonne-energie onderschat.

Nederland staat als zon PV markt in de wereld-
wijde top 15. Niet alleen in geïnstalleerd 
vermogen, maar ook in octrooiaanvragen 
en R&D. De Dutch Solar Quarterly biedt een 
uitgebreid overzicht van de Nederlandse zon 
PV markt en geeft een compleet inzicht in 
de economische, financiële, beleidsmatige en 
technologische ontwikkelingen. 
De Dutch Solar Quarterly verschijnt ieder 
kwartaal waardoor u altijd over de laatste data 
en inzichten beschikt.

‘‘Market Intelligence is onontbeerlijk voor elke 
marketeer. De Dutch Solar Quarterly is een 
must! Nu graag uitbreiden voor andere landen.’’
- R. Gruijters, Enphase Energy

De Dutch Solar Quarterly 

Krijg toegang tot de meest actuele data over 
de Nederlandse markt. Wees eerder op de 
hoogte van trends en ontwikkelingen dan uw 
concurrent. Bepaal uw bedrijfsstrategie op 
basis van harde gegevens. En verwerf de 
kennis om feit, fictie en mythe van elkaar te 
onderscheiden. 

Vragen? Neem gerust contact met ons op.
info@dutchnewenergy.nl
+31 (0) 72 202 020 1

De opkomst 
van een 
tijdperk 
van de zon.

Dutch 
Solar 
Quarterly
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Solarpark Scaldia
Zeeland

Naam project

Zonnepark Budel 
Noord-Brabant

Zonnepark Adriaanpolder28 
Zuid-Holland

Chemiecomplex Shell Moerdijk 
Noord- Brabant

Zonnepark Veendam 
Groningen

Zonnepark Andijk
Noord-Holland

Zonnepark De Groene Hoek
Noord-Holland

Zonnepark Lange Runde
Drenthe

Zonnepark Middelburg
Zeeland

Zonnepark Zierikzee
Zeeland

54,5

Vermogen (MWp)

44

40

27

15,5

15

15

14,1

14,5

14,1

Najaar 2016

SDE+ Ronde

Voorjaar 2017

Voorjaar 2017

Najaar 2017

Voorjaar 2016

Najaar 2017

Najaar 2017

Najaar 2016

Najaar 2016

Najaar 2017

Solarfields & Ibvogt

Ontwikkelaar

Solarcentury

Sunstroom

Shell Exploration 
and Production

Astronergy/Chint Solar

Astronergy/Chint Solar

SolarEnergyWorks & SADC

Statkraft

GroenLeven

Saman

Grootste projecten gerealiseerd 2018 

Top 10 grootste single site zonnestroom-projecten in Nederland, nieuw gerealiseerd in 2018.27 

SDE plus projecten in beheer juni 2018, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 8 juni 2018. Update van overzicht in samenwerking met Solar Magazine.

Op het moment van publiceren van dit rapport is het onbekend of de netkoppeling van dit project heeft plaatsgevonden in 2018.

27

28

Grootste gerealiseerde projecten in 2018Tabel 1
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Zonnepark Vlagtwedde 
Groningen

Naam project

Zonnepark Midden Groningen
Groningen

Zonnepark Vloeivelden 
Drenthe

Energiepark Duurkenakker
Groningen 

Zonnepark Oudeschoot 
Friesland

Zonnepark Steenwijk-Eesveen
Overijssel

Zonnepark Sellingerbeetse
Groningen

Zonnepark Haringvliet 
Zuid-Holland

Zonnepark Voorst 
Gelderland

Zonnepark Biddinghuizen
Flevoland

109,9

Vermogen (MWp)

103

69,6

56,2

51,3

51,3

48,7

41,7

45,2

39,2

Najaar 2017

SDE+ Ronde

Najaar 2016

Voorjaar 2017

Voorjaar 2017

Najaar 2016

Najaar 2016

Voorjaar 2017

Najaar 2017

Vooraar 2018

Najaar 2017

Powerfield

Ontwikkelaar

Powerfield

Solarfields

Sunvest

Groenleven

Groenleven

Groenleven

Nuon ENW
Duurzame Energie B.V.

familie Gooiker

Solarfields

Grootste nog niet gerealiseerde projecten 2018 

Grootste nog niet gerealiseerde projecten Tabel 2
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 Ontwikkeling Stimulering Duurzame Energieproductie

Ontwikkeling subsidiebedragen per SDE+ ronde voor zonnestroom projecten 
met een vermogen van 1 MWp of groter

Figuur 18

Ontwikkeling subsidiebedragen per SDE+ ronde voor zonnestroom projecten 
met een vermogen van 15 kWp tot 1 MWp 

Figuur 17
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Figuren 17 en 18 tonen aan dat de fasebedragen sinds 2012 sterk zijn gedaald voor zonnestroom, 
van maximaal €0,15/kWh in 2012 naar slechts €0,099/kWh in de laatste ronde van 2018. Dit bete-
kent dat het subsidieplafond met 34% is gedaald sinds 2012. Daarnaast toont Figuur 19 aan dat, 
sinds er in de najaarsronde van 2017 onderscheid wordt gemaakt tussen grootschalige (≥1 MWp) 
en kleinschalige projecten (≥15 kWp en <1 MWp), de fasebedragen voor grootschalige projecten 
sterker zijn gedaald dan die voor kleinschalige projecten. Tijdens de najaarsronde van 2018 lag 
het maximale fasebedrag voor grootschalige projecten 20,8% lager ten opzichte van het maximale 
fasebedrag gedurende de voorjaarsronde in 2017, terwijl het fasebedrag voor kleinschalige pro-
jecten in de najaarsronde van 2018 15,2% lager lag ten opzichte van de voorjaarsronde van 2017. 

Sinds 2018 wordt er ook onderscheid gemaakt in de basisenergieprijs van projecten die stroom aan 
het net leveren en projecten die alle opgewekte stroom zelf verbruiken. De basisenergieprijzen lig-
gen €0,017/kWh en €0,025/kWh lager voor grootschalige en kleinschalige zonnestroom projecten, 
respectievelijk, die elektriciteit aan het net leveren. Hierdoor komen deze projecten in aanmerking 
voor meer subsidie aangezien deze als ondergrens voor het correctiebedrag fungeren.

Voor de voorjaarsronde van 2019 is €5 miljard beschikbaar. In deze ronde wordt er voor het eerst 
bij de grootschalige projecten onderscheid gemaakt tussen dak, veld of water (vollasturen 950) en 
zonvolgend veld of water (max vollasturen 1.190).    

Afname maximale SDE+ fasebedragen ten opzichte van voorgaand jaar (2013-2018)Figuur 19
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Figuur 20 laat zien dat het aandeel SDE+ voor zonnestroom tot de voorjaarsronde 2017 flink is 
toegenomen. In deze ronde was er met bijna €2,9 miljard 48% van totaal budget SDE+ beschikt 
voor zonnestroom, terwijl dit in de voorjaarsronde van 2016 met €172 miljoen slechts 2% van het 
totale budget was. 

In de najaarsronde 2017 is het aandeel SDE+ voor zonnestroom gedaald naar €2,3 miljard (39%) 
en €2 miljard (34%) in de voorjaarsronde van 2018. Voor de najaarsronde 2018 is het aan 
zonnestroom beschikte budget nog niet bekend. In deze SDE+ ronde is er €4,1 miljard 
subsidie aangevraagd wat het hoogste bedrag aangevraagd voor zonnestroom is. Ook het aandeel 
aangevraagd budget voor zonnestroom is met 69% groter dan in eerdere rondes. 

In 2019 is er binnen de SDE+-regeling €10 miljard beschikbaar. Dit ligt €2 miljard lager dan het 
budget van de afgelopen twee jaar. Er zullen in 2019 twee openstellingsrondes plaats vinden. 

Ontwikkeling beschikt SDE+ bedrag voor zonnestroomFiguur 20
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Met 5.636 projecten is het aantal aangevraagde projecten in de najaarsronde van 2018 zeer hoog. 
Net als het beschikte SDE+ budget voor zonnestroom is het aantal beschikte projecten flink toege-
nomen tot de voorjaarsronde 2017. Na deze ronde daalt het aantal beschikte projecten licht. 

Figuur 21 toont dat er in de voorjaars- en najaarsronde van 2016 relatief veel projecten zijn 
afgewezen. In de voorjaarsronde van 2016 werd 27% van de aanvragen goedgekeurd en in de 
najaarsronde 46%. In recentere rondes ligt dit aandeel hoger. Waar in de voorjaarsronde van 
2017 bijna alle subsidieaanvragen werden goedgekeurd, werd in de najaarsronde van 2018 72% 
goedgekeurd. In de voorjaarsronde van 2018 werd 86% van de aanvragen goedgekeurd.    

Ontwikkeling aangevraagde en beschikte SDE+ projecten zonnestroom Figuur 21
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Figuur 22 toont dat het totaal aangevraagde vermogen in de najaarsronde van 2018 het hoogst 
is sinds 2016. Waar in de voorjaarsronde van 2016 1.122 MWp werd aangevraagd werd er in de 
najaarsronde van 2018 maar liefst 3.708 MWp aangevraagd. 

Ontwikkeling aangevraagde en beschikte SDE+ vermogen zonnestroomFiguur 22
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Klimaatakkoord

Op 23 februari 2018 startte de onderhandelingen met verschillende stakeholders en op 21 
december 2018 werd het ontwerp Klimaatakkoord gepresenteerd. Het doel is om in 2030 49% CO2 
uitstoot reductie te behalen. 

Hoofdlijnen van het ontwerp Klimaatakkoord
Er wordt gepland voor een lokaal en hernieuwbaar elektriciteitssysteem in 2050, waarbij richting 
2030 vooral gewerkt wordt met wind op land en zonnestroom.29 In het basispakket voor 2030 
wordt gemikt op 84 TWh hernieuwbare elektriciteitsopwekking, waarvan 35 TWh van hernieuwbare 
elektriciteitsproductie op land komt (alleen projecten groter dan 15 kWp).30 Er wordt echter geen 
specifiek doel voor zonnestroom gesteld. Met behulp van de Regionale Energiestrategieën bepalen 
de regio’s op welke manier de doelstelling van 35 TWh gerealiseerd gaat worden.    

Het ontwerp noemt wel de ambitie om 50.000 bestaande woningen per jaar te verduurzamen en 
dat dit ruim voor 2030 opgeschaald moet worden tot 200.000 woningen per jaar. Wat de bijdrage 
van zonnestroom aan deze doelstelling zal zijn is nog onduidelijk, maar verwacht wordt dat zonne-
stroom een belangrijke rol gaat spelen in dit programma, wat kansen biedt voor de sector.   

Salderen & Terugleversubsidie
In het ontwerp Klimaatakkoord werd tevens de nieuwe regeling ter vervanging van de salderings-
regeling gepresenteerd. De regeling zal de vorm van een terugleversubsidie aannemen die 
1 januari 2021 van start zal gaan waarbij ervan uitgegaan wordt dat er na 2030 geen subsidie meer 
nodig is voor zonnepanelen bij consumenten. Dit betekent dat deze subsidie richting 2030 naar 
nul wordt afgebouwd. Uitgangspunten van de nieuwe regeling zijn dat een gemiddelde terug-
verdientijd van zeven jaar wordt gehanteerd, dat burgers en bedrijven die al geïnvesteerd hebben 
een soepele overgang gegarandeerd wordt, en dat zelfconsumptie achter de meter niet onderhevig 
is aan energiebelasting, BTW of Opslag Duurzame Energie voor kleinverbruikers. Daarnaast zal er 
een alternatieve regeling voor energie coöperaties komen.

Daarnaast zullen zonnepaneeleigenaren een compensatie ontvangen voor iedere kWh dat aan 
het net geleverd wordt. Hiervoor zal jaarlijks op voorhand een subsidieplafond ingesteld worden. 
Het jaarlijks plafond wordt geschat op €240 miljoen.  

Het subsidietarief per kWh zal jaarlijks afnemen en zal 5 tot 10 jaar van te voren vastgesteld worden. 
Het tarief zal gelijk zijn voor elke zonnepaneeleigenaar, ongeacht wanneer het systeem is geïnstal-
leerd. Naast de terugleversubsidie zijn energieleveranciers verplicht om een redelijke ‘teruglever-
prijs’ per kWh te betalen aan zonnepaneeleigenaren.  

Deze verandering in regelgeving zorgt ervoor dat zelfconsumptie financieel voordeliger is dan 
levering aan het net. Dit verschil neemt toe naarmate de subsidie afneemt, waardoor energieopslag 
financieel aantrekkelijker zal worden in de (nabije) toekomst. De nieuwe subsidieregeling zal naar 
verwachting worden voorgelegd aan een openbare raadpleging in februari 2019. 

Ontwerp van het Klimaatakkoord, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 21 december 2018

In 2017 lag het totale elektriciteitsproductie op 116 TWh, hernieuwbare elektriciteitsopwekking op ongeveer 17.5 TWh en zonnestroom op 2 TWh.

29

30





 
 

  



N
ATIO

N
AAL SO

LAR TREN
D

RAPPO
RT 2019

53

Verbreding SDE+
De belangrijkste verandering in de SDE+, die vanaf 2020 in werking zal treden en de SDE++ zal gaan 
heten, is dat de focus zal verschuiven van hernieuwbare energieproductie naar broeikasgas-
emissiereductie. Ook bevestigde minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat dat meer 
technieken in aanmerking zullen komen voor de SDE++, alhoewel nog niet bepaald is welke tech-
nieken dat zullen zijn.

Er komt geen op voorhand vastgesteld budget per techniek of sector. Per techniek zal worden 
gekeken naar de te subsidiëren ‘onrendabele top’ per vermeden ton CO2, oftewel het verschil in 
de kostprijs van de techniek en de marktwaarde van de vermeden ton CO2. Deze veranderingen 
kunnen de concurrentiepositie van zonnestroom projecten binnen de SDE+ verzwakken. De verdere 
uitwerking van de verbrede SDE+ vindt plaats gedurende 2019. 

Naast de verbreding van de SDE+ heeft de overheid ook aangegeven dat de laatste SDE+ ronde in 
principe in 2025 zal plaatsvinden. Begin 2023 wordt een besluit genomen over een eventueel alter-
natief instrument dat na 2025 ingezet wordt als opvolger van de SDE+. Dit alternatieve instrument 
zou ingezet worden om de doelstellingen na 2030 te realiseren. 

Welke impact heeft beleid op de sector?
In het Politiek & Beleid rapport van de Dutch Solar Quarterly© worden ontwikkelingen in relevant beleid voor de 
zonne-energie sector en de impact hiervan op het investeringsklimaat in de Nederlandse zonne-energie sector 
geanalyseerd.

Kijk voor meer informatie op: https://dutchnewenergy.nl/nl/more-policy-and-politics-2/
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Solar Solutions Int. is de grootste inter-
nationale solar vakbeurs in Noordwest-
Europa. De komende editie vindt plaats in 
de Expo Haarlemmermeer in Nederland op 
19, 20 en 21 maart 2019.  

Hét jaarlijkse solar platform
Slechts één keer per jaar komt de solar 
sector samen om kennis te delen en te 
netwerken. In 2019 tonen 200+ exposanten 
meer dan 500 producten, technieken en 
innovaties aan 10.000+ kwaliteitsbezoekers. 

Organisatie
Stelling 1
2141 SB Vijfhuizen
+31 72 572 97 94
www.solarsolutions.nl

ESDEC
Londenstraat 16
7418 EE Deventer
+31 85 070 2010
www.esdec.com

Sinds 2004 levert Esdec montagesystemen 
voor zonnepanelen op platte en schuine 
daken. Met meer dan 15 jaar ervaring 
en ruim 2GWP geïnstalleerde montage-
systemen, is Esdec een leidende speler. 
Door voortdurende innovatie, strenge kwali-
teitseisen en het bieden van de beste service 
aan klanten, is Esdec in korte tijd uitgegroeid 
tot een toonaangevend bedrijf waarbij snel-
le en veilige montage voorop staat. 
Per november 2018 maakt het Amerikaan-
se EcoFasten deel uit van de Esdec Solar 
Group, waardoor wereldwijd één van de 
grootste spelers op het gebied van dak-
gebonden PV-systemen is gecreëerd.

Het belang van onze sector voor de ontwik-
keling van Nederland is groot en groeit sterk. 
Techniek speelt een steeds belangrijkere rol 
in het realiseren van wezenlijke maatschap-
pelijke veranderingen voor ons land. 
Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, 
grote uitdagingen rondom verstedelijking, 
infrastructuur en mobiliteit, of veilig en 
gezond langer thuis wonen. Meer dan welke 
sector ook maken wij innovaties praktisch 
toepasbaar en daardoor maatschappelijk 
relevant.

Trio Investment BV is a renewable energy 
investment company focusing mainly in the 
EMEA Region. Trio’ s expertise stem from the 
vast experience of its group companies and 
shareholders in the international project 
finance and energy sectors. 

Trio is currently working on a pipeline of 
projects in Europe amounting to over 550 
mW.  Working with  top technical and legal 
advisors and EPC companies, Trio holds 
framework agreements with two major West 
European pension funds as institutional 
investors.

Techniek Nederland (UNETO-VNI)
Bredewater 20
2715 CA Zoetermeer
+31 79 325 06 50
www.uneto-vni.nl

Trio Investment
Fregatweg 46 A 
6222 NZ Maastricht
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AP SYSTEMS
QS-1
Quad module  
micro-omvormers

YC600
Dual module  
micro-omvormers

Draadloze ECU-R 
Gateway

EMA online  
monitoring portal

SLECHTS 
1 UNIT VOOR
MAXIMAAL 

50 SYSTEMEN

Installatie Snelheid Bereikt 
Nieuw Record
Alles-in-een oplossing, inclusief AC kabels en acces-
soires, compatibel met beide Micro-omvormer SKUs.

Het combineren van onze netwerk-verbonden  quad & dual-
module micro-omvormers, die hoog vermogen modules 
aansturen en de interactiviteit met het grid verzorgen, samen met 
intelligent netwerken en het multi-level monitoring systeem voor 
huurders van woningbouw corporaties, garanderen maximale 
prestaties en efficiëntie van multi-residentiële solar installaties.

Quad & Dual-module micro-omvormers, de 

draadloze ECU-R gateway en het on-line EMA 

monitoring portaal zorgen voor een verlaging 

van de prijs per Watt voor Multi-residentiële solar 

systemen zoals nooit eerder vertoond.

emea.apsystems.com

De meest competatieve MLPE oplossing  
voor sociale woningbouw applicaties



APsystems is opgericht in SiliconValley in 
2009 en is uitgegroeid tot drie wereldwij-
de bedrijfsunits met kantoren over de hele 
wereld, die klanten in meer dan 80 landen 
bedienen met zijn baanbrekende multi-
module micro-omvormers, waaronder 
de YC600, de meest geavanceerde dual-
module micro-omvormer ter wereld en 
de QS1, de vier-module hoogvermogen 
micro-omvormer voor residentiële applica-
ties. Met honderdduizenden geïnstalleerde 
units die meer dan 300 GWh aan duurzame 
energie produceren, blijft APsystems leider 
in het solar MLPE-segment.

Enphase Energy, een wereldwijd energie-
technologiebedrijf, is een van de eersten die 
slimme, verbonden zonnestroom beschik-
baar maakt in ieder huishouden, elke 
onderneming en gemeenschap. Het bedrijf 
levert simpele, innovatieve en betrouw-
bare energiebeheeroplossingen waarmee 
wereldwijd meer duurzame energie kan 
worden geproduceerd. 
Enphase heeft al ongeveer 18 miljoen micro-
omvormers geleverd en er zijn al meer dan 
820.000 Enphase systemen geïnstalleerd bij 
particulieren en bedrijven in meer dan 120 
landen. 

Duurzaam Gefinancierd biedt samen met 
De Centrale BTW Teruggave en De Groene 
Subsidie een totaaloplossing voor adminis-
tratieve processen rondom verduurzaming. 
Door specialisatie kunnen administratieve 
processen goed worden uitgevoerd met een 
hoge mate van service voor de klant. 

Financieren van zakelijke zonneprojecten
BTW Teruggave zonnepanelen 
Subsidieaanvragen ISDE, EIA en SDE+ 

Hanover Solar is leading solar panels tech-
nologies, committed to the highest levels 
of consistent quality in all of our products. 
Appreciated worldwide for Products, Custo-
mer Services and innovative solutions, with 
warehouses and local delivery service in the 
Netherlands and whole Europe.

In our 10 years of experience, we develo-
ped rich skills in the customization of Solar 
Panels. Our Engineers, Technicians and 
Designers department can support your 
Company to realize your own solar panel.

AP Systems
Cypresbaan 7
2908 LT Capelle aan den Ijssel
+31 10 258 26 70
www.apsystems.com

Enphase
Pettelaarpark 84
5216 PP ‘s Hertogenbosch 
+31 73 704 16 33 
www.enphase.com

Centrale BTW Teruggave
Catharijnelaan 5
2161 CK Lisse
+31 85 48 66 900
www.btw-zonnepanelen.nl

Hanover Solar
Herrenstrasse 13
D30159 Hannover, Duitsland

www.hanoversolar.de
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Rexel Nederland B.V. is dé partner voor alle 
professionals op het gebied van elektrotech-
niek. Wij zijn sterk in het leveren hoogwaar-
dige, innovatieve en duurzame producten en 
diensten op het gebied van procesoptimalisa-
tie, techniek en energiemanagement.
Succes bereik je door krachten te bundelen. 
Daarom bouwen we graag lange termijn 
relaties met onze partners. Alleen op die 
manier komt onze toegevoegde waarde het 
beste tot zijn recht. Samen met onze klanten 
en leveranciers ontwikkelen wij de best 
mogelijke totaaloplossingen. Zo bouwen we 
samen aan een mooie toekomst! 

Groothandel met kennis, voorraad én 
ervaring bij u in de buurt!

SolarToday is dé groothandelaar van zonne-
panelen voor installateurs. Met maar liefst 
zes vestigingen in de Benelux is er altijd 
wel een vestiging bij u in de buurt. Op elke 
vestiging staat een team van specialisten 
met jarenlange ervaring voor u klaar. We zijn 
daarom niet alleen leverancier, maar ook 
een persoonlijk kenniscentrum.

SolarEdge is wereldmarktleider op het 
gebied van smart energy technologie. Door 
gebruik te maken van eersteklas techni-
sche expertise en een constante focus op 
innovatie, creëert SolarEdge smart energy 
oplossingen ‘that power our lives’ en die 
onze toekomstige vooruitgang stimuleren.

SolarEdge ontwikkelt smart energy oplos-
singen en richt zich op een groot aantal 
segmenten van de energiemarkt door 
middel van haar gediversifieerde product-
aanbod.

SUNBEAM is één van de meest populaire 
leveranciers van montagesystemen voor
zonnepanelen op platte daken. 

Bij SUNBEAM Nova is al onze kennis en 
ervaring gecombineerd tot een systeem 
dat ideaal is voor zowel grote als kleine 
installaties. Door de slimme en stabiele 
constructie is een ultrasnelle montage 
mogelijk en worden de zonnepanelen 
optimaal en veilig ondersteund.

Rexel
Brandpuntlaan Zuid 3
2665 NZ Bleiswijk
+31 79 341 77 28
www.rexel.nl

SolarToday
Küppersweg 2
2031 EC Haarlem

www.solartoday.nl/

SolarEdge
Werner-Eckert-Str.6
81829 Munich
+49 89 454 5970
www.solaredge.com/nl

Sunbeam
Kwikstaartlaan 18 
3704 GS  Zeist
+31 30 430 03 33
www.sunbeam-pv.com/nl
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Van der Valk Solar Systems is een gevestigde
ontwikkelaar en producent van solar mon-
tagesystemen.  Ze zijn gevestigd in Monster
(Holland) en Sandwich Kent (UK). 
Hun toegewijde team weet raad met elke 
technische vraag, ontwerp of project. Door 
de grote voorraad, kunnen de systemen 
voor platte daken, schuine daken en open 
velden binnen Europa in enkele dagen wor-
den verstuurd. Van der Valk Solar Systems is 
gespecialiseerd in commerciële en residen-
tiële projecten. Hun klantenbasis bestaat 
uit groothandelaren en grote (EPC) installa-
teurs. 

VDH Solar is een groothandel voor complete
zonnepaneelinstallaties. Wij houden ons 
enkel bezig met groothandelsactiviteiten 
en installeren zelf geen zonnepanelen. 
Installateurs ondervinden dus op geen 
enkele manier concurrentie van ons bij 
het werven van klanten. Sterker nog, wij 
reiken hen zelfs de helpende hand door 
ondersteuning bij het ontwerpen van pv-sys-
temen; van woningbouw tot commercieel 
en maatschappelijk vastgoed en grond-
gebonden zonneparken. 

Van der Valk Systems
Zwarrtendijk 73
2681 LP Monster
+31 174 21 22 23
www.valksolarsystems.nl

VDH
Frankrijklaan 9
2391 PX Hazerswoude-Dorp
+31 172 23 59 90
www.vdh-solar.nl
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SMA staat garant voor onevenaarbare kwa-
liteit van Duitse bodem en verregaande ser-
vice. Onze omvormers worden ontworpen 
en gekwalificeerd in Duitsland en uitvoerig 
getest. Dankzij het geringe aantal compo-
nenten in het systeem, heeft u de grootste 
opbrengst aan de beste kost. SMA biedt 
innovatieve oplossingen op maat, aangepast 
aan uw wensen en noden en voor alle 
types zonnestroominstallaties en opslag-
systemen. Wees voorbereid op de toekomst 
en haal het maximum uit de zon met een 
SMA omvormer.

Solarclarity is een internationale groothan-
del voor zonne-energiesystemen. Het doel 
is het maximaal ontzorgen van klanten 
door het totale inkoop- en logistiekproces 
van PV-materialen uit handen te nemen en 
door een zo compleet mogelijk assortiment, 
o.a. middels e-commerce, aan te bieden. Bij 
Solarclarity geloven wij dat de transitie naar
duurzame energie een urgente noodzaak 
is, en dat zonne-energie de gamechanger is 
die dit mogelijk maakt. Wij zijn voortdurend 
op zoek naar nieuwe technologieën en busi-
nessmodellen die de decentrale energie-
wereld van morgen dichterbij brengen.

Solar Magazine is het leidinggevende offline 
en online nieuws- en opiniemedium voor 
de zonne-energiesector in Vlaanderen 
en Nederland. In het vakblad vindt u ieder 
kwartaal uitgebreide nieuws- en achter-
grondartikelen (oplage 15.000 stuks per 
kwartaal). 

De website biedt met een dagelijkse nieuws-
rubriek (900.000+ bezoekers per jaar) en 
wekelijkse nieuwsbrief (18.000+ lezers per 
week) de meest actuele marktinformatie.

SolarNRG is een van de grootste leveran-
ciers en installateurs van zonnestroom-
systemen in Nederland. De zonnestroom 
specialist voor particulieren en onderne-
mers, en met vijftien jaar ervaring de langst 
bestaande zonnestroomleverancier van ons 
land. Daarnaast groothandel voor dealers 
en installateurs, die via de eigen applicatie 
Sunconn eenvoudig kunnen bestellen, 
en zeer ervaren met grote collectieven als 
Eneco, Engie, iChoosr en Vereniging Eigen 
Huis.

SMA
Generaal de Wittelaan 19B
2800 Mechelen, Belgie
+32 15 28 67 39
www.sma-benelux.com

SolarClarity
Hogeweyselaan 145
1382 JK Weesp
+31 294 745 700
www.solarclarity.nl

Solar Magazine
Breukrand 405
5403 LJ Uden
+31 85 130 17 55
www.solarmagazine.nl

SolarNRG
Mercuriusplein 40
2685 LP Poeldijk
+31 174 444 171 
www.solarnrg.nl
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NIEUW: Enphase 
IQ 7 and IQ 7+ 
Micro omvormers

solar energy 
for you forever

De nieuwe 7e generatie krachtige smart grid-ready micro-omvormers van 
Enphase realiseren de hoogste systeemefficiëntie.
De Enphase IQ 7 en IQ 7+ micro - omvormers integreren naadloos met de 
Enphase Envoy-S® en de Enphase Enlighten® monitoring - en analysesoftware.

De IQ 7 en IQ 7+ micro-omvormers zetten een nieuwe standaard 
in betrouwbaarheid. High tech micro chips vervangen losse componenten 
en bewegende onderdelen, waardoor Enphase een toonaangevende pro-
ductgarantie van 20 jaar kan bieden. Beloond met de Dutch Solar Innovation 
Award voor het meest innovatieve product van 2018.

www.enphase.com/nl



SOLARWATT is een toonaangevende Duitse 
fabrikant van zonne-energiesystemen, Euro-
pees marktleider in glas-glas zonnepanelen 
en wereldwijd een van de grootste leveran-
ciers van systemen voor elektriciteitsopslag. 
Het bedrijf werd opgericht in 1993 en heeft 
zijn hoofdkantoor in Dresden met wereld-
wijd ongeveer 350 medewerkers en werkt 
samen met internationale organisaties als 
BMW, Bosch en E.ON. SOLARWATT is via 
investeringsbedrijven voor bijna honderd 
procent in handen van Stefan Quandt, 
grootaandeelhouder BMW.

Technische Unie is de technische groot-
handel met het breedste assortiment 
van Nederland en ondersteunt bij het 
effectief en efficiënt organiseren van het in-
stallatieproces. Naast duurzame stap-voor-
stap totaaloplossingen met E en W compo-
nenten, geven wij deskundig en objectief 
advies op het gebied van duurzaamheid. 
Door middel van een Inspiratiecentrum 
Duurzaamheid en trainingen op het gebied 
van zonnepanelen en warmtepompen, 
voorzien wij de installateur van handige 
tools en diensten.

Sunport Power is opgericht door Dr. Feng-
ming Zhang en zijn team en heeft de 
succesvolle ontwikkeling en patentering van 
nieuwe generatie zonnecellen en panelen, 
gebaseerd op MWT technologie, vertaald 
naar massaproductie op gigawatt schaal. 
MWT verbetert zonne-energie. Met haar 
kernvaardigheden draagt Sunport Power 
bij aan de noodzakelijke energietransitie. 
Door samenwerkingen - zowel upstream 
als downstream - en de samenwerking met 
research instituten wereldwijd draagt 
Sunport Power bij aan innovatie en de 
ontwikkeling van een gezonde PV industrie.

SolarWatt
De Prinsenhof 1.05
4004 LN Tiel
+31 344 767 002
www.solarwatt.nl

Technische Unie
Bovenkerkerweg 10-12
1185 XE Amstelveen
+31 20 545 03 45
www.technischeunie.nl

Sunport
Nijverheidsstraat 15
3861 RJ Nijkerk
+31 85 8222 560
www.sunportpower.eu
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NIEUW: Enphase 
IQ 7 and IQ 7+ 
Micro omvormers

solar energy 
for you forever

De nieuwe 7e generatie krachtige smart grid-ready micro-omvormers van 
Enphase realiseren de hoogste systeemefficiëntie.
De Enphase IQ 7 en IQ 7+ micro - omvormers integreren naadloos met de 
Enphase Envoy-S® en de Enphase Enlighten® monitoring - en analysesoftware.

De IQ 7 en IQ 7+ micro-omvormers zetten een nieuwe standaard 
in betrouwbaarheid. High tech micro chips vervangen losse componenten 
en bewegende onderdelen, waardoor Enphase een toonaangevende pro-
ductgarantie van 20 jaar kan bieden. Beloond met de Dutch Solar Innovation 
Award voor het meest innovatieve product van 2018.

www.enphase.com/nl



De nationale 
consumentenbeurs 

voor duurzame energie.
www.huisenenergie.nl



Nederland gaat van het gas af. De belangstel-
ling voor de verduurzaming van woningen 
is hoog. En het aantal vragen ook. 
Maar waar haal je betrouwbare en onafhanke-
lijke informatie vandaan? Huis & energie, 
de eerste consumentenbeurs voor energie-
besparing en duurzame energie, geeft 
antwoord op deze vragen.  

Huis & Energie brengt Nederlanders samen 
met de duurzaamheidssector, zoals fabri-
kanten, leveranciers, groothandels, dienst-
verleners, installateurs, energiebedrijven 
en adviseurs. De sector helpt de consument 
bij het maken van de juiste keuze. De beurs-
thema’s zijn: zonne-energie, duurzaam 
verwarmen, woningisolatie, verlichting, smart 
& domotica, elektrisch vervoer, ventileren & 
koelen en financiering & subsidies.  

Duurzaam Droomhuis: 
ontdek wat je nu al kan doen

In het centrum van Huis & Energie komt een 
huis van 200-300 m2 waar alle duurzame 
producten van ledlampen tot warmtepom-
pen werkend te zien, horen en beleven zijn. 
De adviseurs van Milieu Centraal geven op 
deze plek uitleg en voorlichting. Meer weten? 

Je huis
verduurzamen.
Logisch. Maar, 
waar begin je?



Onderzoeksopzet Industry Monitor van de Dutch Solar Quarterly Q4 2018
De resultaten uit de Industry Monitor van de Dutch Solar Quarterly Q4 2018 zijn gebaseerd op 
een steekproef van 60 bedrijven die in de Nederlandse zonnestroommarkt opereren. De gegevens 
zijn verzameld met behulp van vragenlijsten die tussen 29-08-2018 en 15-09-2018 zijn ingevuld. 
Respondenten zijn installateurs, EPC/project ontwikkelaars, groothandels en fabrikanten van 
montagesystemen. 

Alle resultaten over 2018 zijn gebaseerd op bedrijfsresultaten over het eerste halfjaar van 2018 en 
een inschatting over het tweede halfjaar van 2018 van de respondenten. Het geïnstalleerd zonne-
stroomvermogen is gebaseerd op data verzameld van fabrikanten van montagesystemen die in de 
Nederlandse zonnestroommarkt opereren. 

Alle gegevens zijn exclusief BTW en gaan alleen over de omzet en prijzen op de Nederlandse 
zonnestroommarkt. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de antwoorden van respondenten 
en gerapporteerde resultaten kunnen niet gerelateerd worden aan individuele organisaties.    

Verantwoording

• TIJDSCHRIFT 5 edities 
(oplage 15.000 stuks) 

• MARKTGIDS extra editie 
(oplage 20.000 stuks)

• NIEUWSBRIEF 48 edities 
(18.000 abonnees)

• WEBSITE dagelijks 
(900.000+ unieke bezoekers)

• 

• 

• 

• 

Hét referentiepunt 
voor zonne-energie

www.solarmagazine.nl



Onderzoeksopzet End-Users Insights van de Dutch Solar Quarterly Q4 2018
De resultaten uit de End-User Insights van de Dutch Solar Quarterly Q4 2018 zijn gebaseerd op een 
representatieve steekproef van 1.360 Nederlandse consumenten die (mede)verantwoordelijk zijn 
voor de keuze voor energieleverancier in hun huishouden. 

De gegevens zijn verzameld tussen 20 en 27 augustus 2018 door Motivaction, een onafhankelijk 
onderzoek- en consultancy bureau. De vragenlijst bestaat uit 30 vragen en 11 achtergrond-
variabelen. De vragenlijst is opgesteld in overleg met Motivaction en gebaseerd op gesprekken met 
verschillende partijen in de Nederlandse zonnestroom sector. 

Zonnepanelen. Energie beheren. Energie opslaan.
Check voor meer informatie Solarwatt.nl/kwaliteit.

Al meer dan 25 jaar
marktleider in extreem duurzame

glas-glas zonnepanelen.
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MAAK
DUURZAME
AMBITIES
WERKELIJKHEID

Inmiddels is de onderneming uitgegroeid naar een internationale koploper met activiteiten 
in diverse landen in Europa. Wij zijn actief in België, Luxemburg, Ierland, Denemarken & 
Zweden.

Vanuit onze distributiecentra nabij Amsterdam (Weesp) leveren wij producten t.b.v. de markt 
van zonne-energie, energieopslag en E-mobility aan professionele installatiebedrijven.

Bij Solarclarity geloven wij dat de transitie naar duurzame energie een urgente noodzaak 
is, en dat zonne-energie hierbij de gamechanger is die dit mogelijk maakt. Wij zijn dan ook 
voortdurend op zoek naar nieuwe technologieën en businessmodellen die de decentrale 
energiewereld van morgen dichterbij brengen.

Solarclarity is een van de grondleggers van de 
Nederlandse zonne-energie markt.

solarclarity.nl
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Metal Wrap Through
Nieuwe generatie 
zonnepanelen

Sunport Power Europe 
dealer worden? 
www.sunportpower.eu
+31 85 8222 560

Innovatieleider van de 
PV-industrie 

Grootste producent 
van backcontact 
Metal Wrap Through 
technologie wereldwijd

Europese distributie

48-uurs levering
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 Rexel, uw proactieve partner!
Rexel is toonaangevend in de distributie van 
elektrotechnische materialen. Naast een sterk logistiek netwerk en een totaalpakket 
aan elektrotechnische 
materialen, lopen wij voorop als het gaat om de 
implementatie van nieuwe en duurzame technieken en producten in onze branche.

Of het nu gaat om zonnepanelen, laadstations voor EV’s of elektrisch verwarmen: 
Rexel neemt u mee!

www.rexel.nl
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FAST
RELIABLE

INNOVATIVE

Esdec delivers professional mounting systems for solar modules on all types of 
roofs since 2004. Our innovative solutions are designed to be sustainable and 
easy to install. ClickFit and FlatFix are inspired by professional installers.
 
Visit our website www.esdec.com for more information. 

Choose the reliable and 
sustainable solution

Visit us at SolarSolutions 2019 | 19, 20 & 21 March 2019 – Expo Haarlemmermeer, the Netherlands | Stand C1


