Niet lullen maar poetsen
Op 2 maart werd de ‘Roadmap Zon op
Nederland’ over de ontwikkeling van de
Nederlandse markt voor zonne-energie
overhandigd aan het Ministerie van
Economie, Landbouw en Innovatie. Er
werden maarliefst zestien focusgebieden
gepresenteerd waarmee Nederland zich
op technisch innovatief vlak zou kunnen
ontwikkelen in de pv-industrie. Een goed
initiatief, maar tegelijkertijd koren op de
molen van de beleidsmakers in dit land
die nog denken dat pv- technologie iets is
wat nog veel technologische ontwikkeling
nodig heeft voordat het tot wasdom komt.
Ik bestempel mijn bedrijf altijd als ‘de afdeling
doen’: niet lullen maar poetsen. Ik ben de
laatste om tegen technologische ontwikkelingen te prediken, maar ik ben de eerste om
er voor te waarschuwen dat het zoeken naar
de ideale technologie niet een grootschalige
uitrol van de reeds bestaande technologie in
de weg mag staan. Ik ben nu een tevreden
gebruiker van Windows 7, maar ik ben wel
blij dat Nederland niet heeft gewacht tot
deze Windows versie voordat men startte
met een grootschalige uitrol van pc’s.
Weinig mensen weten dat Nederland
momenteel samen met Polen de enige twee
EU-lidstaten zijn die geen groot aandeel
duurzame energie in hun energiemix hebben én geen feed-in tariff kennen. Zweden,
Finland en Letland hebben geen feed-in tariff
maar hebben al zo’n dertig tot veertig procent
duurzame energie. Alleen Polen en Nederland
hebben noch het één noch het ander. Polen

en Nederland, twee van de 26 EU-landen.
Begin juni vond de InterSolar weer plaats in
München. Dé beurs op PV gebied. Drie dagen
lang vult 165.000 vierkante meter expositieruimte zich met 2.200 exposanten en meer
dan 75.000 bezoekers uit heel de wereld. Een
bezoek aan deze beurs zou een verplicht onderdeel moeten zijn voor alle beleidsmakers
van Nederland omdat daar de volle omvang
van Nederlands achterstand op pv-gebied
duidelijk wordt. Een verplicht onderdeel zou
moeten zijn een bezoek aan een stand van
een van de marktleiders, met de boodschap
dat men uit Nederland komt waar jaarlijks
wel zo’n tien megawatt wordt geplaatst! De
zegswijze ‘meewarrig aangekeken worden’
kan niet duidelijker geïllustreerd worden.
Door het niet invoeren van een feed-in tariff
menen de huidige en voorgaande CDAministers van Economische Zaken Nederland
te behoeden voor grote uitgaven voor in hun
ogen nog inefficiënte technologieën. Daarbij
gaan ze ten eerste voorbij aan het feit dat
een feed-in tariff niet wordt gefinancierd uit
de overheidsbegroting maar uit een opslag
op de kilowattuurprijs. In de nieuwe regeling SDE+ (die pv opnieuw diskwalificeert)
wordt gebruik gemaakt van deze opslag,
maar wordt deze alleen geïncasseerd bij de
kleingebruikers. Grootverbruikers moeten
koste wat het kost worden gevrijwaard van
Energiebelasting of SDE+ toeslag.
Als het kiezen voor technologisch Willie
Wortelen terwijl de rest van de wereld allang
met de implementatie begonnen is de eerste
economische tijdbom is, is het zogezegd vrij-

waren van bedrijven voor energiekostenverhogingen de tweede. Legio Duitse, Belgische,
Italiaanse en andere bedrijven hebben hun
daken al vol liggen met panelen. De kostprijs
van de elektriciteit die daar wordt opgewekt
ligt vast voor minimaal de komende vijfentwintig jaar. Als energiekosten stijgen hebben
deze bedrijven hiermee een demper op deze
kosten die Nederlandse bedrijven niet hebben. Nederlandse bedrijven, net als particulieren overigens, zullen volledig de kosten
moeten dragen voor het gebrek aan visie
van zij die ons regeren. Met alle gevolgen
voor de concurrentiekracht van dien.
Ondertussen ontwikkelen pv-bedrijven zoals
die van ons zich verder op het internationale
speelveld evenals op het Nederlandse. Twee
werelden met twee verschillende tempo’s. We
trekken ons niet te veel aan van roadmaps of
falende subsidieregelingen. We zijn van ‘de
afdeling doen’ en zijn daarbij in goede doen.
We werken met de ware kracht van pv: de
eenvoud van de implementatie, waardoor
er in de wereld al het equivalent van 72 keer
de kerncentrale van Borssele is geplaatst in
amper zes jaar, in Vlaanderen alleen al 10.000
arbeidplaatsen zijn geschapen en internationaal miljarden investeringen zijn aangetrokken voor zowel ontwikkeling als toepassing.
Samen met gelijkgestemde collega’s werken
we eraan dat Nederland ondanks het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie
niet te ver achterop komt te lopen.
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