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1. Inleiding 
 
1.1. Aanleiding 

 
Naar verwachting zal de komende jaren een significante groei van de toepassing van zonne-energie 
plaatsvinden in Nederland, in het bijzonder in de gebouwde omgeving. Dit betreft zowel 
zonnewarmte (zonneboilers) als zonnestroom (PV systemen). Op dit moment worden PV systemen 
als ‘losse’ componenten op daken van woningen, appartementsgebouwen en bedrijfspanden 
geplaatst. Met de komst van verdere productverbeteringen en nieuwe concepten zullen PV systemen 
op een esthetischere en eenvoudigere wijze op en in het gebouw kunnen worden geïntegreerd, wat 
de groei van deze markt nog verder zal versterken. Het spreekt voor zich dat, naast technische 
innovaties, de huidige toepassing en verdere integratie van PV systemen op gebouwen, eveneens 
een sterkere samenwerking gaat vergen tussen de hoofdrolspelers in de markt, te weten de zonne-
energiesector en de bouwsector.  
 
Om de potentiële kansen tussen de sectoren te tonen en duurzaam te stimuleren is het belangrijk 
dat deze nauwere samenwerking gaat leiden tot een breed gedragen bewustwording op basis van 
duidelijkheid over welke behoeften er bij zowel de PV sector als de bouwsector precies bestaan. 
Daarnaast leven er over en weer tussen de sectoren, maar ook bij de gemeenschappelijk afnemers 
van bedrijven uit die sectoren, nog steeds aanzienlijke misvattingen over de mogelijkheden van PV in 
de bouw, voornamelijk veroorzaakt door hiaten binnen beide sectoren in de kennis rond het raakvlak 
van deze beide sectoren.  
 
In opdracht van Agentschap NL heeft de Stichting Monitoring Zonnestroom (SMZ) een onderzoek 
verricht naar deze aspecten met als doel om op een neutrale en betrouwbare wijze deze gegevens te 
verzamelen, te analyseren en te ontsluiten. Het helder in beeld krijgen van de door SMZ ontsloten 
informatie levert de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van kennisoverdracht voor het opvullen 
van deze hiaten en het wegnemen van misvattingen. Dit kan onder andere dienen voor een betere 
positionering van de toepassing van PV in de bouw in vakbladen en de media, en als input voor 
kennisoverdrachtmaterialen, beurzen, workshops en websites. 
 
 

 

Figuur 1: Voorbeeld van achteraf plaatsing van PV panelen en zonnecollectoren waarbij geen samenwerking bestond 
tussen de architect, de woningbouwer en de zonne-energieleverancier 

 



Stichting Monitoring Zonnestroom – PV in de Bouw  (concept) 5 

 
 

1.2. Doel van het project 
 
De doelstelling van dit project is  

1) Opbouwen van een overzicht van hiaten in de kennis, misvattingen en behoeften bij beide 
sectoren m.b.t. de kansen en toepassingen van PV in de bouw. 

2) In kaart brengen van succesvolle voorbeelden van samenwerking tussen de sectoren 
onderling (waaronder samenwerkingsverbanden en projecten of innovaties) 

3) Advies voor het succesvol communiceren in beide sectoren, oplossen van hiaten in kennis en 
verwijderen van misvattingen binnen beide sectoren.  

 
 

1.3. Aanpak van het onderzoek 
 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden middels het verzamelen en analyseren van beschikbare 
gegevens en het uitvoeren van kwalitatieve interviews met partijen uit de zonne-energiesector en de 
bouwsector. De resultaten van het onderzoek en een advies voor verbeterde communicatie en 
kennisoverdracht zijn samengevat in het voorliggende rapport.  
 
 

1.4. Inhoud van dit rapport 
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de hiaten in kennis en misvattingen over 
de toepassing van PV in de Bouw binnen de zonne-energiesector en bouwsector. In hoofdstuk 2 
wordt allereest de huidige stand van zaken met betrekking tot PV in de Bouw beschreven, waarbij 
naast de marktontwikkeling en randvoorwaarden eveneens een beeld wordt geschetst van de beide 
sectoren en bestaande vormen van succesvolle samenwerking. In hoofdstuk 3 worden de resultaten 
van het onderzoek beschreven, waarna in hoofdstuk 4 de conclusies en aanbevelingen met 
verschillende oplossingen voor de versterking van de kansen voor PV in de Bouw worden 
aangedragen.  
 
 

 

Figuur 2: Voorbeeld van woning waar vanaf het ontwerp een nauwe samenwerking bestond tussen de architect, de 
woningbouwer en de zonne-energieleverancier. Deze woning is voorzien van een warmtepomp, natuurlijke ventilatie in 
de zomer en mechanische ventilatie in de winter, zonneboiler en PV-panelen.  

http://duurzaambouwen.files.wordpress.com/2010/04/sunlighthouse.jpg
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2. Toepassing van PV in de bouw 
 
2.1. Inleiding 

 
In dit hoofdstuk wordt, na een korte beschrijving van de algemene ontwikkeling van de PV-markt en 
de beschikbare technische concepten, een beschrijving gegeven van de beide sectoren waarbinnen 
PV wordt toegepast, te weten de zonne-energiesector en de bouwsector. Tevens wordt inzicht 
gegeven in de wijze waarop de sectoren momenteel met elkaar samenwerken. 

 
 

2.2. Marktontwikkeling 
 
De enorme prijsdaling van standaard zonnepanelen op de wereldmarkt heeft een aantal effecten tot 
gevolg. Enerzijds hebben modulebouwers en zonnecelproducenten in Europa het bijzonder moeilijk 
om de prijsconcurrentie te overleven. Anderzijds is er bijvoorbeeld in Nederland, mede dankzij de 
salderingswet en diverse gezamenlijke inkoopacties, een zelfdragende markt voor particulieren 
ontstaan. Deze laatste ontwikkeling creëert grote kansen voor bedrijven op het gebied van zonne-
energie systemen en toepassingen. Aspecten als esthetiek, integratie, flexibiliteit en slimme diensten 
worden steeds belangrijker. 
 
Terwijl de wereldmarkt van zonnepanelen een massamarkt van standaard producten lijkt te zijn 
geworden, zal de markt van systemen en toepassingen veel meer het karakter van diversificatie met 
een nationaal en regionaal karakter gaan krijgen. 
Dit perspectief is ook door de Nederlandse overheid herkend als economische kans, wat zich vertaald 
heeft in een grote aandacht voor zonne-energie systemen en applicaties in de met bedrijven uit de 
sector afgesloten Innovatiecontracten. Daarin is ook van belang dat naar verwachting deze 
ontwikkeling substantieel zal bijdragen aan de 2020 doelstellingen van Nederland. 
 
Ook noemen we hier graag nog het Nationaal Actieplan Zonnestroom, dat voorziet in gerichte actie 
om te komen tot 4 GWp geïnstalleerd vermogen in Nederland per 2020. 
 

 
Figuur 3: Scenario voor ontwikkeling van het geïnstalleerd vermogen in Nederland. 

 
De Nederlandse bouw- en zonne-energiesector zullen een belangrijke ontwikkeling doormaken in het 
realiseren van innovatieve PV-oplossingen voor gebouwen en infrastructurele objecten in eigen land, 
maar kunnen ook, gezien de te verwachten vergelijkbare grote vraag in andere dichtbevolkte landen, 
economische kansen ontwikkelen voor export van haar systemen en diensten.  
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Nederland was ook een van de eerste landen welke aantoonde hoe PV systemen volledig 
geïntegreerd konden worden in een nieuw gebouwde nul-emissie stedelijk gebied (Wijk ‘Stad van de 
zon’ in de gemeente Heerhugowaard).  Dit voorbeeld van succesvolle ‘PV in de Bouw’ en 
verschillende andere projecten hebben waardevolle en unieke ervaring over bouwkundige integratie 
opgeleverd. 
 
Ondanks dat de sectoren aantrekkelijke sterktes kunnen realiseren door samenwerking en 
bouwkundige integratie resulteert het overgrote aandeel van de snelle groei van de huidige PV markt 
uit de verkoop door de zonne-energiesector van PV pakketten, welke voortkomen uit grootschalige 
inkoopacties. Initiatiefnemers van dergelijke inkoopacties, waaronder Natuur & Milieu en Vereniging 
Eigen Huis, bieden aan deelnemende particulieren de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijke prijs 
een PV pakket te kopen zonder zich zorgen te hoeven maken over de keuze en plaatsing van 
producten en de nazorg. Aangezien het zich hier om pakketten met standaard PV panelen gaat, is er 
bij de plaatsing van de systemen geen sprake van integratie of esthetische afstemming op het 
dakvlak. Het aantal grootschalige inkoopacties wordt geschat op ruim 70, en de gerealiseerde markt 
in 2012 bedraagt circa 50 MWp. 
 
 
 

 
 

Figuur 4: Twee voorbeelden van grote inkoopacties. 

 
 

2.3. BAPV en BIPV 
 
 
Bij het toepassen van PV in de bouw kan, zoals reeds hierboven beschreven, gekozen worden uit PV 
panelen welke op een dakvlak of gevel worden geplaatst (Building Applied PV) en PV panelen welke 
in de schil van het gebouw worden geïntegreerd (Building Integrated PV). Bij BIPV concentreert men 
zich op de integratie van de PV-functie in onderdelen van de schil (bijv. dak, ramen, gevels).  
De PV cellen worden hierbij onderdeel van het ontwerp van het gebouw. De PV functie wordt niet 
alleen esthetisch geïntegreerd in het gebouw, maar wordt ook belangrijk voor de constructie en 
gekoppeld aan het (lokale) elektriciteitsnetwerk. Naast de bekende kristallijn silicium modules (ca. 
80% van de wereldwijde markt) zijn ook andere technieken hiervoor in opkomst. Dunne films en 
organische cellen bijvoorbeeld, bieden veel toepassingsperspectief, maar ook nieuwe materialen en 
in het bijzonder coatings doen dat. 
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Figuur 5: Voorbeeld van BIPV in het dakvlak 

 
In de Nederlandse thuismarkt wordt momenteel voornamelijk BAPV toegepast, maar er liggen naar 
de toekomst toe veel kansen voor BIPV. Als we alléén het dakoppervlak beschouwen en gevels 
buiten beschouwing laten is in Nederland in potentie 100 km² beschikbaar voor PV op woningen. 
Daarbij is al rekening gehouden met de oriëntatie ten opzichte van de zon. Nederland is een 
dichtbebouwd land, en meervoudig ruimtegebruik zoals door zonnemodules op daken mogelijk 
wordt, is daarom een logische keuze. Bij nieuwbouw kan hierop zelfs het ontwerp van het gebouw 
worden aangepast.  
 

 
Figuur 6: Voorbeeld van een gebouw waar PV (roodkleurig BIPV systeem) is opgenomen in het ontwerp. 

 
Bij BIPV is daarbij een zwaarwegende eis dat zonnecellen en -panelen het uiterlijk moeten gaan 
krijgen van “normale” bouwelementen. Eigenlijk betreft het dan bouwelementen met een zonnecel 
geïntegreerde eigenschap. De disciplines die hierop moeten worden afgestemd en de standaardisatie 
die hierbij moet worden verkregen hebben direct betrekking op de volgende aspecten: 

 Omgevingseisen van diverse aard 

 Mechanische eisen vertaald naar mechanische standaard oplossingen 

 Elektrische eisen vertaald naar elektrische standaardoplossingen 

 Gebruikerseisen resulterend in het definiëren van gebruiksfuncties  

 Bouwkundige eisen en oplossingen 
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 Energie-eisen en oplossingen 

 Kwaliteitseisen 

 Esthetische eisen 

 Interfaces en interconnects 
 
De kwaliteit van BIPV modules moet gegarandeerd worden over minimaal 20 jaar en langer. Door 
normale bouwkundige functies direct elektrische energie te laten opwekken en niet in een later 
stadium additioneel nog iets extra’s toe te voegen, ontstaan veel voordelen zoals lagere integrale 
kosten, hogere kwaliteit en langere levensduur. Ook de levering van uitwisselbaarheid en het 
onderdeel uitmaken van een standaard bouwsysteem als één geheel geeft belangrijke 
concurrentievoordelen. 
 
 
 
 

2.4. Regelgeving en stimuleringen 
 
Verschillende vormen van regelgeving en stimulering hebben een invloed op de ontwikkeling van de 
PV markt en de interesse voor PV in de bouwsector. 
Vooral voor nieuwbouw biedt de toepassing van PV door de bouwsector kansen, omdat de Energie 
Prestatie Coëfficiënt (EPC) steeds ambitieuzer en strenger wordt met een EPC waarde van 0,0 in 
2020. Dat betekent dat een huis netto geen energie van “buiten” mag gebruiken en zelf alle energie 
moet opwekken die het gebruikt. Door bouwelementen met PV te gebruiken voorziet een woning 
zichzelf in ieder geval voor een groot gedeelte van duurzame energie, waardoor de EPC al voor een 
groot gedeelte wordt verlaagd. 
 
PV heeft ook een gunstig effect op het Energie label. Het energielabel voor gebouwen is een 
essentieel instrument om ook in Nederland te komen tot energiebesparing en de toepassing van 
duurzame energie. Het label is een eenvoudige en heldere manier om te zien hoe een gebouw er 
voor staat op het gebied van energieverbruik. Dat is het startpunt om te bekijken wat voor zinvolle 
verbeteringen denkbaar zijn voor de bestaande bouw. 
 
Om de toepassing van BIPV in de bouw te bevorderen is verdere stimulering vanuit de TKI Energie in 
de Gebouwde Omgeving en de TKI Solar een bruikbaar hulpmiddel. Middels innovatiecontracten 
waarbij de overheid tussenkomt in de kosten van het betrekken van kennisinstellingen kunnen 
nieuwe projecten binnen de bouw- en PV sectoren worden opgestart. 
 
Voor de huidige toepassing van PV kunnen particuliere afnemers gebruik maken van de subsidie op 
zonnepanelen. Voor grootschaligere toepassingen is er de SDE regeling. Op lokaal en regionaal 
niveau komen eveneens vormen van stimulering voor. 
 
De regelgeving rond de bouwkundige toepassing van PV op of aan gebouwen en de elektrische eisen 
voor de installatie is bepaald in het Bouwbesluit in de normen NEN1010 en NVN7250. Bij de 
praktische plaatsing van PV op een gebouw dient verder rekening gehouden te worden met de 
bepalingen van de WABO wet. In de meeste gevallen is geen omgevingsvergunning voor de plaatsing 
nodig. 
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2.5. Zonne-energiesector 
 
De zonne-energiesector in Nederland bestaat uit circa 300 bedrijven met een geschatte gezamenlijke 
omzet van meer dan een miljard Euro . De bedrijven in deze snel groeiende sector vallen 
voornamelijk in de categorie MKB en houden zich bezig met het leveren en plaatsen van PV 
systemen. De overige bedrijven, dus met een grote omvang, zijn actief in de productie en in de 
productietechnologie. Daarnaast heeft Nederland sterke kennisinstellingen zoals onder andere TU 
Delft, TU Eindhoven, ECN en TNO.  
Het aantal bedrijven dat zelf PV componenten maakt is zeer klein. De in Nederland toegepaste PV 
cellen en PV panelen komen bijna zonder uitzondering uit het buitenland. De Nederlandse zonne-
energiesector verwerkt de in het buitenland verkregen componenten tot een systeem, met inbegrip 
van eigen montageconstructies, montage/installatie en ondersteunende diensten. De innovaties voor 
de gebouwde omgeving in Nederland zijn veelal gericht op dunne film technologie, integratie in 
dakvlak/gevels, montage/installatieoplossingen, en diensten. 
 
De kennis van bouwkundige aspecten binnen de zonne-energiesector zit vooral bij de bedrijven 
welke zelf PV panelen op gebouwen plaatsen en bij de bedrijven welke betrokken zijn bij BIPV 
innovaties. Bij de handelsbedrijven is deze technische kennis in mindere mate aanwezig, maar is wel 
een goede kennis van de werking van de bouwketen aanwezig. 
 
De zonne-energiesector wordt vertegenwoordigd door belangenorganisaties zoals Holland Solar. 
Binnen Holland Solar zijn ruim 100 gespecialiseerde bedrijven vanuit de sector aangesloten. 
Daarnaast is er ook een snel groeiende groep van in zonne-energie geïnteresseerde 
installatiebedrijven welke veelal ook zijn aangesloten bij Uneto-VNI. Er is voor algemene 
beleidszaken beperkte interactie tussen de belangenorganisaties en met hun counterparts in de 
bouwsector. 
 
De promotie en kennisoverdracht vanuit de zonne-energie sector naar andere sectoren vindt 
gecoördineerd plaats via de jaarlijkse nationale campagne ‘Solar Days’ en via het ‘Sunday congres’. 
Daarnaast is er een vrij grote deelname van bedrijven uit de sector aan de Energiebeurs. Tot slot zijn 
er enkele bedrijven met stands op de bouwbeurs en installatiebeurs. 
 
 
 
 

2.6. Bouwsector 
 
De Nederlandse bouwsector biedt werk aan ruim 450.000 mensen werkzaam bij o.a. aannemers, 
architecten, ingenieursbureaus, dakdekkers en constructeurs. De totale bouwsector is in Nederland 
goed voor 5,5% van het bruto binnenlands product (bbp) en voor een productie van 55 miljard euro. 
 
De sector leidt de laatste jaren onder de zwakke nieuwbouwmarkt. In de tweede helft van 2008 werd 
al duidelijk dat de economische crisis de Nederlandse woningmarkt niet onberoerd zou laten. De 
verkoop van nieuwe woningen is sterk teruggevallen. In 2009 daalde de bouw van woningen met 
ruim 10% naar 72.000 woningen. Inmiddels is de woningbouwproductie sinds 2008 met ongeveer 
een kwart gedaald naar circa 60.000 woningen per jaar. Deze terugval heeft invloed op het 
voortbestaan van enkele bouwondernemingen maar heeft ook de voortrekkers in die sector 
aangezet om meer deskundigheid op te bouwen in verduurzaming met o.a. zonne-energie en het 
kunnen inspelen op de voorspelde groei in de vraag naar lage-energiewoningen en energie neutrale 
woningen. 
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Dit effect is nog duidelijker merkbaar binnen de groep van architecten. Na de voortrekkers volgen nu 
ook andere architecten dit traject en ontstaat er meer interesse in de toepassingen met zonne-
energie in toekomstige woningen.  
Ondanks de toename van aandacht binnen de sector is er toch nog steeds te weinig kennis van PV 
systemen. 
 
Een grote groep van de bouwbedrijven en architecten zijn aangesloten bij Bouwend Nederland en de 
Bond voor Nederlandse Architectenbureaus. Bouwend Nederland heeft ongeveer 5.000 aangesloten 
bouwbedrijven en is de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. Bijna 1.500 
architectenbureaus zijn verenigd in de BNA. 
 
Bedrijven in de bouwsector hebben toegang tot een grote hoeveelheid kennis en expertise over 
diverse bouwkundige zaken, o.a. via workshops vanuit hun belangenorganisaties en via SBR. Deze 
laatste heeft tot doel de kennis te leveren om beter te kunnen bouwen. SBR zorgt voor het bijhouden 
van basiskennis, en informeert de sector over nieuwe ontwikkelingen. SBR verzamelt en vertaalt 
bestaande en nieuwe kennis in praktische en bruikbare producten en diensten voor alle geledingen 
in de bouw. De seminars en workshops van deze organisaties richten zich o.a. op energie efficiëntie 
van de woning. PV maakt daar deel van uit, maar moet de aandacht delen met de vele andere 
technieken binnen dit aandachtsgebied. 
 
De promotie van de bouwsector in het algemeen vindt plaats via beurzen voor professionals en voor 
particulieren. Het aanbod van PV, op stands van bouwbedrijven, is vooralsnog zeer beperkt. 
 
 
 

2.7. Samenwerking 
 
De beide sectoren hebben op het niveau van de brancheorganisaties contacten over beleidszaken, 
maar weinig tot geen contact over de samenwerking om PV te versterken in de bouw. In het 
werkveld zijn er wel vormen van samenwerking, enerzijds gericht op specifieke projecten en 
anderzijds op gezamenlijke innovatie. Er is geen ‘plaats’ waar bedrijven uit de beide sectoren elkaar 
kunnen vinden, of initiatieven voor een gezamenlijke promotie van PV in de bouw. 
 
Een voorbeeld van samenwerking ten behoeve van innovatie is het innovatieprestatiecontract BIPV 
dat streeft naar de ontwikkeling van BIPV producten voor ‘Hollandse huizen’. Binnen dit IPC-project 
werkt een grote groep ondernemers gezamenlijk aan de ontwikkeling van nieuwe producten, 
processen of diensten. De bedrijven worden hierbij begeleid door Holland Solar die ook penvoerder 
van het project is. Bijzonder aan het IPC project is de veelzijdigheid van de deelnemers. De 
bouwsector, architecten, installateurs, modulefabrikanten, maakindustrie, elektronica- en 
materiaaldeskundigen zijn er vertegenwoordigd. Verder wordt het project ondersteund door 
verschillende kennisinstellingen. Het project loopt nog tot maart 2014 .  
 
Ten behoeve van de samenwerking tussen de sectoren voor innovatie in de gebouwde omgeving en 
de zonne-energiesector moet ook gedacht worden aan het in 2012 opgerichte Solar Energy 
Application Centre (SEAC).  SEAC heeft primair een nationale scope en is gericht op het bevorderen 
van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van zonne-energie systemen en toepassingen (zon PV 
en zonthermisch) en daarmee op stimulering van de nationale kenniseconomie voor PV en andere 
vormen van energieopwekking en energie efficiëntie in de gebouwde omgeving. Voor bedrijven in de 
PV- en de bouwsector kan het SEAC gaan functioneren als een aanjager van innovatie en van 
praktische samenwerking. 
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3. Resultaten van onderzoek 
 
 

3.1.  Hiaten in kennis 
 
De bouwsector en de PV sector zijn beide actief in nagenoeg hetzelfde werkgebied, maar verschillen 
van aanpak en in belangen. De zonne-energiesector verkoopt en levert PV producten of zonne-
energiesysteem, daar waar de bouwsector/architectuur duurzame woning ontwikkelt en bouwt o.a. 
met gebruik van hernieuwbare energiesystemen. Voor deze laatste geldt de overweging of de 
toevoeging van PV een gebouw meer waarde schenkt. Een ander typerend, alhoewel erg stereotiep,  
onderscheid is dat de PV sector denkt in capaciteit van PV systeem, en de bouwsector zich richt op 
de opbrengst van het systeem. Wat een klein verschil lijkt, ligt deels aan de basis van de hiaten in de 
kennis bij de beide sectoren. 
 
In algemeen is de kennis van elkaars sector beperkt. De behoefte aan meer inzicht in de andere 
sector is de grootste bij bouwsector. Dit komt deels doordat de PV sector een toeleverancier is aan 
de bouwsector, en zich daardoor automatisch moet inleven in de behoeften en activiteiten van hun 
klanten. De kennisbehoefte in de PV sector is dan ook meer specifiek dan de vrij brede 
kennisbehoefte in de bouwsector. Hieronder wordt een opsomming gegeven van de tijdens het 
onderzoek geidentificeerde hiaten in de kennis bij beide sectoren. 
 
 
 Hiaten in de kennis bij de bouwsector over PV en de PV sector zijn onder andere: 

 Weinig bekend met de PV producten die vandaag beschikbaar op de plank liggen.  
Dit betreft de behoefte om een overzicht te hebben van het globale aanbod van PV 
concepten en producten, en in het bijzonder de producten die op een effectieve en efficiënte 
wijze bouwkundig in een project kunnen worden geïntegreerd. De achterliggende gedachte 
hierbij is dat het totaaloverzicht ontbreekt en dat het bouwbedrijf eenvoudig inzicht wil 
krijgen in welke specifieke producten goed aansluiten bij hun eisen en wensen, zonder een 
studie uit te hoeven voeren om het onderscheid inzichtelijk te maken. 

 Hoe wordt PV aangesloten en welke mogelijkheden zijn er om PV te monteren op gebouw? 
Dit heeft betrekking op de elektrische en daktechnische zijde van het product, waaronder 
montagesystemen, bekabeling, veiligheid, en netkoppeling. Veel van deze aspecten zijn 
beschreven in de NEN normen en in technische publicaties, maar blijken toch een 
discussiepunt tussen bedrijven uit de beide sectoren. Dit kan deels worden herleid naar de 
behoefte voor het inzichtelijk maken van de samenhang tussen de publicaties en het 
beschikbaar stellen van meer voorbeelden, zoals getracht in de opzet van het handboek 
zonne-energie.  

 Overzicht van de randvoorwaarden voor een project om PV te kunnen toepassen.  
Naast een gunstige ligging en een beschikbaar dakoppervlak zijn er meer aspecten te 
benoemen die de toepassing van PV in het bouwproject vergemakkelijken. Gezocht wordt 
naar praktische handreikingen om deze randvoorwaarden voor een nieuw te ontwikkelen 
project samen te stellen. Dergelijke randvoorwaarden worden nu door bedrijven in de sector 
afzonderlijk uit eigen ervaring en kennis opgesteld en gehanteerd, maar zijn niet generiek 
beschikbaar. 

 Inzicht in de hoeveelheid energie dat PV daadwerkelijk kan opleveren en welke invloed dit 
heeft op de energiewaarde van het gebouw.  
Dit heeft enerzijds te maken met de beschikbare technologie en diensten voor het 
dimensioneren en monitoren van PV systemen, maar anderzijds ook met het borgen van de 
door een leverancier opgegeven te verwachten energetische resultaten van het systeem.  
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 Bijdrage van PV in een innovatief ontwerp van een duurzame woning.  
Architecten nemen in het algemeen een standaard PV paneel als uitgangspunt voor de 
toepassing van PV voor een woning. Binnen de voortschrijdende ontwikkeling van duurzame 
woningen wordt gezocht naar andere vormen van PV panelen (b.v. semi-lichtdoorlatendheid) 
maar ook van alternatieve toepassingen van de met PV opgewekte energie binnen de woning 
(b.v. een gelijkstroomnet). Voor het ontwerp van dergelijke concepten is aanvullende kennis 
van o.a. de energetische eigenschappen en toegepaste materialen nodig. 

 Kennis over de mogelijkheid om esthetische wensen van een projectontwerp met PV te 
realiseren.  
Qua vormgeving, afwerking en kleurstelling is er een gat tussen de behoefte van een groep 
van architecten (voortrekkers) en de eigenschappen van de huidige PV panelen.  Om dit gat 
enigszins te dichten bestaat de wens om een beter inzicht te krijgen over de praktisch 
haalbare aanpassingen binnen de PV technologie. 

 Aan welke innovaties wordt gewerkt binnen de PV sector? 
Deze behoefte aan extra kennis sluit aan bij het vorige punt en heeft tot doel voor de 
bouwsector om enerzijds te anticiperen op aantrekkelijke innovaties binnen toekomstige 
projecten en anderzijds aansluiting voor samenwerking of inbreng in de ontwikkeling te 
verkrijgen. 

 Kosten van toepassing van PV systeem in een project.  
Het is gebleken dat de kosten van het opnemen van een PV systeem binnen een bouwproject 
moeilijk in te schatten zijn. Hierbij moet worden opgemerkt dat het aanbrengen van een 
BAPV systeem op een dakvlak de minste problemen oplevert, echter dat BIPV systemen voor 
ingenieursbureaus nu nog moeilijk te calculeren zijn in het ontwerp van een nieuw project. 

 Financieel model voor de realisatie en het beheer.  
Naast de kosten van de bouw is er tevens behoefte aan inzicht in de kosten van het 
operationeel opleveren en de daarbij aansluitende periode van beheer, als onderdeel van 
het gehele project, en in relatie tot de te verwachten opbrengst. Uit eerder onderzoek door 
W/E Adviseurs en de Stichting Monitoring Zonnestroom is eveneens gebleken dat eigenaren 
van PV systemen eveneens weinig zicht hebben op dit financiële model over de tijdspanne 
van het gebruik. 

 Overzicht van de aanbieders.  
De PV sector wordt door veel bedrijven in de bouwsector als snel groeiend en ondoorzichtig 
ervaren. Men vraagt zich af hoe men de weg vindt in deze dynamische markt van aanbieders, 
welke de deskundige partijen zijn of hoe deze herkend kunnen worden, en waar 
betrouwbare informatie gevonden kan worden. 

 
 
De hiaten in de kennis bij de PV sector over de bouw en de bouw sector bestaan uit: 

 Aanvullende kennis van bouwkundige aspecten.  
Bij het meewerken aan nieuwe bouwprojecten met de inzet van BIPV oplossingen wordt 
door een flink deel van de bedrijven uit de PV sector nog veel nadruk gelegd op de producten 
en de PV techniek en te weinig in bouwkundige aspecten van de toepassing van het PV 
product in het bouwproject. Het aantal bedrijven uit de PV sector met goede kennis en 
uitgebreide ervaring in dergelijke trajecten is nog beperkt. 

 Kennis van daktechniek voor grote projecten.  
Kennis van daktechnische aspecten van BAPV en BIPV realisaties welke de plaatsing van een 
standaard product op een doorsnee dak ontstijgen, zoals windbelasting op hogere 
gebouwen, vergen verdere ontwikkeling. Vanuit de PV sector is dit erkend en in aanvulling op 
het handboek zonne-energie kunnen nu ook aanvullende opleidingen worden gevolgd welke 
leiden tot erkenning als zonnekeur installateur. 
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 PV binnen concepten voor verduurzaming van gebouwen.  
In de PV sector is een behoefte aan kennis van de ontwikkelingen die binnen de bouwsector 
plaatsvinden op korte en op langere termijn ten behoeve van het verduurzamen van 
gebouwen. Hieronder vallen in het bijzonder ontwikkelingen aan het dakvlak en de gevel. 
Deze kennis helpt de sector om haar activiteiten en ontwikkelingen af te stemmen op het  
technisch integreren in een huidig project en/of nieuwe bouwconcepten voor duurzame 
gebouwen. 

 Esthetische wensen van architecten.  
Er is nog onvoldoende bekendheid over wat architecten esthetisch interessant vinden. De 
tijd dat men blauwe panelen op een dak ‘mooi’ vond is voorbij, en binnen de PV sector is de 
huidige vraag vanuit particulieren naar zwart/donkergrijze panelen bekend. Voor het 
inspelen op de toekomstige ontwikkelingen van de bouw zijn de wensen van architecten naar 
de esthetische inpassing niet helder, of worden ze verkeerd ingeschat. 

 Financiële model.  
Vanuit de PV sector is nog onvoldoende inzicht in het financiële model voor de toepassing 
van PV in (toekomstige) duurzame woningen zoals dat door de verschillende partijen in de 
bouwsector wordt gehanteerd. Bedrijven uit de PV sector richten zich nu op de kosten van 
de producten en de te leveren kWp capaciteit van het systeem, daar waar de ontwerpers uit 
de bouwsector naar het totale kostplaatje kijken en hierin de opbrengst in kWh meenemen. 

 
 
 

3.2.  Misvattingen 
 
Uit het onderzoek is ook gebleken dat er naast enkele hiaten in de kennis over en weer van de beide 
sectoren ook een aantal, en soms hardnekkige, misvattingen bij bedrijven uit beide sectoren leven.  
Hieronder worden deze per sector benoemd. 
 
Misvattingen in de bouwsector over PV en de PV sector: 

 PV panelen zijn esthetisch niet mooi.  
Deze op zich subjectieve opmerking komt eigenlijk voort uit de tijd dat nagenoeg alle PV 
panelen uitgevoerd werden in een standaard maatvoering en in een blauwe kleur. 
Tegenwoordig is veel meer variatie beschikbaar, zowel in uitvoeringsvormen, materiaal, en 
kleurstelling, zodat keuze is ontstaan en de PV panelen op zich esthetischer zijn geworden. 
Het al dan niet esthetisch zijn van een PV systeem op een huis hangt dan ook minder af van 
de panelen maar is voornamelijk afhankelijk van de keuze van de panelen in relatie tot de 
eigenschappen van het gebouw en de wijze van plaatsing op het dakvlak of tegen de gevel. 
Een belangrijke verdere stap om PV systemen esthetisch te maken, wordt verwacht van de 
innovaties in BIPV producten. 

 PV is financieel minder aantrekkelijk dan andere energiebesparende technieken.  
De prijs van zonnepanelen is de afgelopen 3 jaar meer dan gehalveerd doordat de fabrieken 
steeds grootschaliger produceren. Op projectbasis kan beoordeeld worden welke duurzame 
bron van energieproductie het aantrekkelijkst is.  

 PV kan enkel af met subsidie; kijk maar naar de landen om ons heen.  
Subsidies (of Feed-in-tariff) zijn er alleen tijdelijk om de toepassing van PV te versnellen en 
worden in de belangrijkste markten al weer afgebouwd. In veel gevallen is stroom van het PV 
systeem goedkoper dan stroom uit het net, ook zonder subsidies. 

 De plaatsing is constructief lastig door lage flexibiliteit van het paneel.  
De PV sector heeft de afgelopen jaren geïnnoveerd in BAPV montageconstructies die 
aansluiten bij de meeste daken en de eerste BIPV oplossingen worden inmiddels ook 
commercieel aangeboden. Hierdoor is de plaatsing makkelijker, sneller en in veel gevallen 
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ook mooier geworden. Met de voortgaande ontwikkeling van dunne film PV systemen zal de 
flexibiliteit verder toenemen en wordt constructief door het lage gewicht de plaatsing nog 
gunstiger. 

 Het aantal deskundige PV bedrijven is beperkt; er zijn heel wat cowboys aanwezig op de 
markt.  
In de afgelopen jaren is door de sterk toegenomen vraag uit de markt, onder andere dankzij 
de grootschalige inkoopacties, eveneens het aantal aanbieders snel toegenomen.  De huidige 
PV sector kent een groot aantal bedrijven welke door deze marktgroei ook hun 
deskundigheid verder hebben kunnen uitbreiden, en met de komst van opleidingen en het 
zonnekeur label en erkenning voor deskundige installateurs zal de deskundigheid verder 
blijven groeien.  

 Energie opwekken met zonnepanelen is alleen iets voor zonnige landen. 
Zonne-energie is de meest gelijkmatig verdeelde bron van energie op de wereld. Feit is dat 
zonnepanelen overal toepasbaar zijn waar licht is. ‘s Werelds grootste markt is Duitsland, 
niet bepaald het land met de meeste zonuren. Kijkend naar de toenemende vraag van de 
laatste jaren is in Nederland de toepassing van PV ook doorgebroken. Hierbij speelt de 
consumentenprijs van elektriciteit uit het net mee als een positieve factor om voor PV te 
kiezen. 

 Het rendement van zonnepanelen is nog te laag. 
PV panelen worden steeds efficiënter en dalen nog steeds in prijs. Uit recent onderzoek van 
de Stichting Monitoring Zonnestroom is gebleken dat in het laatste kwartaal het rendement 
in opgewekt vermogen per geïnvesteerde Euro een stijging van circa 20% heeft doorgemaakt 
en dus nu al zeer gunstig is geworden. Nieuwe typen PV panelen zullen nog verder 
ontwikkeld worden, met verbeterde efficiency records, maar het werkelijke succes wordt 
bepaald door prijsdalingen ten gevolge van grootschalige productie en afzet. 

 Zonne-energie systemen zijn onbetrouwbaar en vergen onderhoud. 
Zonne-energie systemen kennen geen bewegende delen en vergen daarom geen tot 
nauwelijks onderhoud. De meest kwetsbare component bij een netgekoppeld PV systeem is 
de omvormer, die de gelijkspanning van de PV panelen omzet in een wisselspanning gelijk 
aan het net. De omvormer heeft een verwachtte levensduur van circa 10 jaar, en is 
eenvoudig te vervangen. Schoonmaken van PV panelen is doorgaans niet nodig.  

 PV panelen kunnen niet gerecycleerd worden. 
Er bestaat een recyclingprogramma voor PV panelen in de meeste Europese landen 
waaronder Nederland. Mochten de panelen na 20 tot 30 jaar gebruik worden afgeschreven, 
dan heeft de zonne-energie-industrie een programma voor 100 procent recycling.  

 
 
Misvattingen in de PV sector over toepassing van PV in de bouw en de bouwsector: 

 Bouw kiest vaak voor de goedkoopste oplossing.  
Het lijkt erop dat bij het bouwen van een nieuwe woning de goedkoopst mogelijke 
technische installatie wordt gekozen om aan de EPC waarde te kunnen voldoen. Hierbij lijkt 
het dat de energieopbrengst van een PV systeem (los van de bijdrage in de EPC) niet sterk 
gewaardeerd wordt in het ontwerp van de woning. De bouwsector staat onder zware druk 
en koos in het verleden veelal voor ontwerpen zonder PV om financiële redenen. Met de 
daling van de prijs van PV en de toename van de vraag uit de markt wordt PV nu steeds vaker 
overwogen in het ontwerp van nieuwbouwprojecten. 

 Het aantal bedrijven dat PV toepast is beperkt tot enkele voortrekkers. 
Binnen de bouwsector bevindt zich een ‘groep’ van architecten en bouwondernemingen 
welke als voortrekkers ervaring heeft opgebouwd met het opnemen van PV in het ontwerp 
van woningen en andere gebouwen. Er is, in lijn met de ontwikkeling van de PV markt, een 
duidelijke groei merkbaar van het aantal architecten en andere bedrijven uit de bouwsector 
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die zich is gaan interesseren in PV en de technologie meeneemt als onderdeel van de 
duurzaamheid van projecten. 

 De nieuwbouwmarkt ligt stil, en dus hoeven we daarvan voorlopig niet veel te verwachten. 
Uit cijfers van Bouwend Nederland en van CBS blijkt dat de nieuwbouwmarkt de afgelopen 
jaren een moeilijke tijd heeft doorgemaakt, maar dat er wel nog steeds wordt gebouwd. 
Daarbij komt dat met de aanscherping van de EPC de behoefte aan efficiënte duurzame 
energiesystemen enkel zal toenemen, en dat de kansen voor PV daardoor zullen vergroten. 

 PV krijgt weinig aandacht bij renovatieprojecten 
Bij renovatieprojecten gaat de meeste aandacht naar energiebesparende technieken zoals 
isolatie, ventilatie en warmteterugwinning. Ook wordt warmte/koude opslag vaker 
toegepast. De opwekking van energie zoals met PV krijgt eveneens de aandacht. Echter PV 
volgt veelal pas nadat het optimum aan besparing in energieverbruik is bereikt, en kan een 
positieve bijdrage bieden bij het verhogen van het energielabel van het object. 

 Innovaties in BIPV krijgen weinig aandacht. 
Op dit moment worden de meeste BIPV innovaties geïnitieerd vanuit de PV sector, op basis 
van concepten die door de sector worden uitgedacht. Binnen de bouwsector is veel interesse 
in de ontwikkeling van BIPV oplossingen, en vinden architecten en bouwondernemingen 
inmiddels de weg naar een aansluiting bij dergelijke initiatieven. De verdere ontwikkeling van 
deze interactie en samenwerking zal de aandacht voor BIPV binnen de sector ten goede 
komen. 

 Weinig waardering voor een systeem met hoge capaciteit/prijs verhouding. 
Binnen het ontwerp van een duurzame woning spelen m.b.t. PV verschillende aspecten een 
rol, te weten onder andere, de kostprijs van de componenten en aanleg, de mogelijkheden 
tot inpassing in het ontwerp, en de uitstraling/esthetiek binnen het gehele ontwerp. Het 
toepassen van een product met de hoogste capaciteit/ prijs verhouding heeft de voorkeur, 
maar moet om andere redenen dus soms van worden afgeweken. 

 
 
 

3.3. Technische uitdagingen 
 
Uit de gesprekken met de beide sectoren zijn als afgeleide van de eerder genoemde hiaten in kennis 
en de misvattingen enkele uitdagingen op technisch vlak geïdentificeerd. Hieronder worden enkele 
hiervan kort beschreven. 

 Om PV systemen beter te positioneren binnen de bouwsector dienen de producten eigenlijk 
gezien te worden als bouwelementen, en maken ze dus een onderdeel uit van het totale 
concept en het samenstel van bouwelementen. Dit brengt o.a. met zich mee dat PV als 
bouwelement deugdelijk en eenvoudig te ‘koppelen’ is aan andere bouwelementen, er 
dezelfde bouwkundige en dak/geveltechnische eisen op van toepassing zijn, en ze inpasbaar 
zijn in het totale esthetische beeld.  

 Als bouwelement dient de garantie van het PV paneel een onderdeel te gaan uitmaken van 
de garantie die van toepassing is op het gehele dakvlak, op de gevel of ander onderdeel van 
de schil van het gebouw. Voor projecten waarbij PV als een BIPV bouwelement wordt 
opgenomen in de nieuwbouw is dit voor het bouwbedrijf te realiseren. In situaties waar 
achteraf een PV systeem op of aan een bestaande gebouwschil wordt toegevoegd is dit niet 
meer zo vanzelfsprekend. 

 Het PV paneel, als bouwelement, dient niet enkel zo ontworpen te worden dat het goed 
aansluit bij de rest van de bouwschil en optimaal functioneert, maar ook de mogelijkheid 
moet bieden om op eenvoudige wijze te worden hersteld en indien nodig te worden 
vervangen zonder de rest van de gebouwschil te moeten aanpassen. Deze uitdaging stelt zich 
in het bijzonder bij BIPV systemen. 
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Figuur 7: Voorbeeld van PV als bouwelement in de gevel van appartementsgebouw in Frankrijk 

 

 Het invullen van de esthetische wensen van de architect, bijvoorbeeld op het gebied van de 
kleurstelling en patronen, vergt naar alle waarschijnlijkheid niet enkel enige technisch 
innovatie, maar is ook energetisch een uitdaging. 

 
 

 
Figuur 8: Variaties in kleur en patronen zijn uitdagingen 

 

 Als voorbeeld van een technologische uitdaging voor gebouwen van de toekomst wordt 
vanuit vooruitstrevende bedrijven uit de bouwsector ook gekeken naar het gebruik van PV 
voor het voeden van een gelijkstroom (DC) netwerk in het gebouw. Achterliggende gedachte 
is dat veel van de in een huis gebruikte apparatuur (b.v. computer en ventilatie) werken op 
gelijkstroom wat een aanvullende energiebesparing oplevert en dat in het ontwerp van 
moderne woningen al rekening gehouden wordt met de aanleg van een DC 
bekabelingsnetwerk. 
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3.4. Regelgeving 
 
Met betrekking tot aspecten rond regelgeving zijn de deelnemers uit beide sectoren eensgezind over 
het belang van stimulering van de toepassing van PV in nieuwbouw maar ook in de renovatie. 
Men is geen voorstander van subsidies (zoals SDE) als inzet voor financiële stimulering. Daarentegen 
is er consensus over de ontwikkeling van een revolving fund voor de financiering van 
energiebesparende maatregelen voor woningen uit de besparingen op energie. Een dergelijk 
initiatief is al in ontwikkeling en wordt op beleidsniveau gesteund door de vertegenwoordigers van 
de beide sectoren. De andere prikkel voor het stimuleren van de toepassing van PV in de bouw is het 
verplichte energieprestatielabel, echter enkel indien deze verplichting ook wordt gehandhaafd. De 
handhaving van het energieprestatielabel zal naar verwachting de bouw ten goede komen en de 
interesse in PV stimuleren. 
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4. Conclusies en aanbevelingen 
 

4.1 Conclusies 
 

Zoals uit de resultaten van het onderzoek blijkt, staan de bouwsector en de PV sector niet zo ver van 
elkaar af en zijn de verschillen verklaarbaar aan de hand van de bedrijfsmatige doelstellingen van de 
beide sectoren. De verschillen, maar ook de geidentificeerde hiaten in kennis en misvattingen, zijn 
overbrugbaar door een nauwere samenwerking tussen de sectoren in de vorm van een 
overlegstructuur, een gezamenlijke aanpak voor de ontwikkeling van de markt en communicatie, 
kennisoverdracht en innovatie.  Daarnaast kunnen de kansen voor de toepassing van PV in de bouw 
worden bespoedigd door stimulerende regelgeving voor de nieuwbouw en renovatie.  

 
Uit de resultaten van projecten tussen bedrijven uit de PV sector en de bouwsector kan 
geconstateerd worden dat samenwerking als positief wordt ervaren en een brug slaat voor het 
opvullen van de hiaten in kennis en verklarende antwoorden geeft op de misvattingen. Deze vorm 
van samenwerking bevindt zich echter op een projectniveau, maar is een goede stimulans om te 
trachten een samenwerking te realiseren op sectorniveau.    
 

 

4.2 Aanbevelingen voor de PV en de bouwsector 
 

 Samenwerking van belangenorganisaties. 
Het startpunt hiervoor is het vinden van de basis voor een nadere samenwerking tussen de 
belangenbehartigers uit de beide sectoren, met als doel het vinden van een versterking van 
de marktontwikkeling door synergie in expertise en beleidsaangelegenheden. Dit kan 
gerealiseerd worden in de vorm van een regelmatig overleg van vertegenwoordigers van 
Bouwend Nederland, BNA, Holland Solar, Uneto-VNI, maar ook met deelnemers vanuit de 
overheid en experts uit beide sectoren van de markt voor het invullen van concrete afgeleide 
acties voor aspecten van die samenwerking in de vorm van een werkgroep. 

 

 Plan voor marktontwikkeling. 
De initiatieven van het samenwerkingsverband kunnen tot uiting komen in een 
overkoepelend plan voor de ontwikkeling van de markt voor PV in de bouw.  Hierbinnen 
kunnen aspecten opgenomen worden zoals het wegnemen van knelpunten en barrières voor 
de toepassing van PV in de bouw, het ontwikkelen van succesvolle financiële modellen en 
bijpassende financieringsconstructies, het faciliteren van een nadere ‘kennismaking van 
bedrijven uit de sectoren’, maar ook het inzichtelijk maken en borgen van kwaliteit, zoals 
door het zonnekeur voor PV installateurs een plaats te geven in het bouwproces. Overigens 
wordt aanbevolen om binnen het samenwerkingsverband en het plan voor 
marktontwikkeling naast PV ook zonthermische toepassingen mee te nemen, gezien de 
analogie in de behoefte van kennis en de vergelijkbare bouwkundige uitdagingen. 

 

 Consolidatie van kennis en ervaring 
Andere vormen van kansrijke samenwerking kunnen voortkomen uit overleg tussen de 
kenniscentra voor de beide sectoren, en kunnen resulteren in het consolideren en verder 
uitbouwen van kennis vanuit de beide sectoren binnen bij voorkeur het Solar Energy 
Application Centre. Vanuit het SEAC kan worden gebouwd op best practices om te komen tot 
dupliceerbare successen met PV in de woningbouw, het ontsluiten van elders beschikbare 
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kennis en het aanvullen van de in dit onderzoek geidentificeerde hiaten in de kennis, 
aanvullend onderzoek en innovatie, en het bieden van opleidingen en adviesdiensten. 
 
Binnen deze samenwerking past eveneens de aansluiting met de nog op te richten 
Bouwcampus. De campus heeft als doelstelling om een vestigingsplek voor grote en kleine 
kennisbedrijven gericht op kennisverspreiding en kennisimplementatie voor de bouw te 
creëeren, en daarmee een aanzet te geven aan vernieuwing in de bouw. De campus moet de 
bouwkennis consolideren en toegankelijk kunnen maken voor bedrijven in het werkveld. Het 
streven is een aantal belangrijke instituten te verbinden met de Bouwcampus, zoals 
Technische Universiteiten en TNO. Naar verwachting zal de Bouwcampus in de loop van 2013 
in Delft worden opgezet. 

 
Verder wordt aangeraden om te werken aan de verspreiding van ‘basis’ kennis en 
vaardigheden voor toepassing van PV in de bouw middels voorlichting in het regulier 
technisch onderwijs en in nascholing. 
 

 Innovatie en systeemdenken 
Het eerder genoemde SEAC kan innovaties voor PV in de bouw actief stimuleren door 
partijen uit de sectoren aan tafel te krijgen en projecten te laten uitwerken i.s.m. 
projectontwikkelaars. Dergelijke innovaties kunnen verschillen in omvang, inclusief kleine 
stapjes voorwaarts in productontwikkeling zoals deze nu via andere programma’s worden 
gestimuleerd. 
Van belang hierbij is dat binnen het innoveren over de grenzen van de eigen sector wordt 
heen gekeken en evolueert tot systeemdenken, bij voorkeur inclusief het betrekken van 
thermisch technologie voor het opwekken van hernieuwbare warmte uit zonlicht. 

 
 
 

 
Figuur 9: Systeemdenken - Innovatie in bouwelementen als onderdeel van het totale woningsysteem 
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 Communicatie en bekendheid 
Voor het wegnemen van misvattingen en het opvullen van de hiaten in kennis speelt 
communicatie met de achterban in de PV sector en de bouwsector een belangrijke rol. 
Binnen de samenwerking tussen de belangenorganisaties kan afstemming worden gezocht 
voor het uitwerken van een communicatieagenda rond workshops en beursdeelnames 
gericht op de beide sectoren. Deze activiteiten kunnen worden ondersteund door materialen 
waarmee de kennishiaten en misvattingen worden geadresseerd.  
 
Daarnaast is het aanbevolen om te onderzoeken of binnen deze communicatieagenda ook 
afstemming tussen de bestaande campagnes voor afnemers van de bouwsector (Dag van de 
bouw), de architectensector en die van de zonne-energiesector (Solar Days) kan worden 
gevonden, opdat de toepassing van PV in de bouw sterker kan worden aangezet. 

 
Tot slot wordt aanbevolen om gebruik te blijven maken van workshops om bedrijven in het 
land te kunnen bereiken. Hiervoor kunnen de BouwLokalen, een initiatief van Bouwend 
Nederland en SBR, een goede invulling bieden. BouwLokalen brengt met praktijkgerichte 
presentaties op een toegankelijke en laagdrempelige manier up-to-date over innovaties in de 
bouw, en is daarmee geschikt om een overzicht te geven van wat er allemaal gaande is rond 
een specifiek actueel thema zoals PV in de bouw. De organisatie is in handen van SBR. 

 
 

4.3 Aanbevelingen op beleidsniveau 
 
Naast aanbevelingen voor de bouw en de PV sector zijn er, resulterend uit dit onderzoek, ook 
aanbevelingen voor beleidsmakers bij de overheid. De aanbevelingen hebben betrekking op 
regelgeving met als doel om de markt voor de toepassing van PV in de nieuwbouw en in de 
bestaande bouw te bespoedigen. De aanbevelingen dragen ook bij tot het bereiken van 
doelstellingen voor energie efficiëntie in de gebouwde omgeving, te weten energieneutrale 
nieuwbouw in 2020, energieleverende nieuwbouw in 2030 en een volledig energie neutrale 
gebouwde omgeving in 2050. 
 

 Energie neutrale bestaande bouw in de gebouwde omgeving in 2050, met subdoelen voor 
energiebesparing en duurzame energie in de decennia daarvoor.  
 
 Zo snel mogelijk handhaving van het energieprestatielabel en een extra stimulans of 

bonus in het label brengen voor echte groene energie opwekking. 
 Betere waardering voor BIPV innovaties in het energieprestatielabel. 
 Alle belemmeringen opruimen, zoals lastige procedures bij plaatsing en benutting van 

energieopwekkende PV technieken.  
 Verplicht aandeel van duurzame opwekking elektriciteit (voorstel 20%). 
 Revolving funds voor het verbeteren van de energieprestatie van de bestaande bouw.  
 Stimulering van kwaliteit van installatiewerk en controle middels handhaving.  

 

 Energie neutrale nieuwbouw in 2020 en vanaf 2030 energieleverende nieuwbouw. 
 
 Controle op werkelijke energieprestatie van bouwwerken, in relatie tot de 

bouwvergunning. 
 Verplicht aandeel duurzame opwekking van elektriciteit (voorstel 20%). 
 Innovatieve technieken, zoals comfortmaatregelen, waarderen in de EPN (Energie 

Prestatie Norm). 
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 Invoeren van toets op zonpotentieel van zowel bestemmingsplan als verkavelingsplan als 
gebouwontwerp.  

 Plicht voor “solar prepared” bouwen (gebouw gereed om later PV toe te voegen).  
 Stimulering van kwaliteit van installatiewerk en controle hierop middels handhaving.  
 

Met deze structurele doelen en beleidsmiddelen wordt het bedrijfsleven in staat gesteld om gericht 
te werken aan implementatie, oplossingen en innovatie. Bovendien leidt een gericht duurzaam 
beleid tot een daling van energielasten voor burgers en bedrijven.  
 
 


