Hoewel de zon iedere dag gratis opkomt en ondergaat, kost het geld om de
energie ervan te benutten. De hoeveelheid energie die de aarde bereikt via de zon
is erg groot. De hoeveelheid is circa 9.000 maal groter dan de energiebehoefte
van alle 6,5 miljard aardbewoners samen. Zonne-energie kan worden omgezet in
elektriciteit en warmte. Dat kan middels boilers en zonnepanelen. In dit artikel
wordt uiteengezet hoe interessant zonnepanelen zijn voor de melkveehouderij.

H

enk en Ineke Geerdink kijken
trots naar de zonnepanelen op
hun melkveestal. “De panelen
liggen er sinds maart dit jaar op”, zegt
Henk. Het bedrijf Geerdink ligt in het
oostelijk gelegen Ootmarsum. Naast de
zorg voor circa 60 melkkoeien heeft het
bedrijf als neventak een boerencamping
met 24 plaatsen.
Toen de plaatselijke bekende van Geerdink,
Robert ter Horst van het bedrijf Agro-NRG,

aan Henk vroeg of een zonne-energieinstallatie iets voor hem was, antwoordde
hij onmiddellijk ‘ja’. De totale installatie
heeft 42.000 euro gekost. Er ligt een
zogenoemde 15 kW-installatie op het dak.
“Zonder subsidie zou het nooit een
financieel haalbaar project zijn geweest”,
aldus Henk. Dat wordt beaamd door
Alexander Windmulder, projectleider van
Agro-NRG. De terugverdientijd inclusief
subsidie bedraagt momenteel zo’n zeven

jaar. De subsidie wordt over vijftien jaar
uitgestreken en technisch gaat de
installatie twintig jaar mee.
LTO Noord heeft samen met de provincie
Overijssel en Interpolis onderzoek gedaan
naar de haalbaarheid van asbestsanering
en zonne-energie. Puck Gerritsen van LTO
Noord meldt: “Voor tien bedrijven in de
agrarische sector zijn rendementsberekeningen gemaakt voor asbestsanering en
het gelijktijdig aanbrengen van een
zonne-energie-installatie. Binnen het
project werden diverse criteria aangelegd
zoals een zichtlocatie om het project dicht
bij de burger te brengen en een goede
ligging qua zon. Daarnaast werd gekeken
naar een regionale spreiding en deelsectoren van de agrarische sector. Uiteindelijk
zijn zes bedrijven geselecteerd. Gerritsen
concludeert dat er in alle zes gevallen geld
bij moest en de terugverdientijd was vaak
langer dan tien jaar. Maar dat kwam dan
vaak doordat de betreffende ondernemer
tevens extra aanpassingen liet verrichten,
zoals stal-isolatie en renovatiewerkzaamheden.

Rendabel

Eigen stroom
Een week noeste arbeid en het zonnedak ligt er.
Foto: Agro-NRG
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Een ideaal dak heeft een hoek van
ongeveer 30 graden en ligt op het zuiden
zonder bomen of gebouwen in de buurt
vanwege schaduwwerking. De 15
kW-installatie van Geerdink bestaat uit
120 panelen met ieder 121 W opbrengst.
Wanneer je de kosten financiert bij een
bank, ben je jaarlijks ruwweg 4.200 euro
kwijt aan rente, aflossing en onderhoud.
Doordat je minder stroom hoeft in te
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Voor niets gaat
de zon op
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kopen, win je zo’n 2.500 euro, dus de
installatie is onrendabel, want hij kost je
dan nog 1.700 euro op jaarbasis. Wanneer
je als aanvrager in aanmerking komt voor
een SDE-subsidie, levert een 15 kW-installatie jaarlijks nog eens 4.000 euro op. Dan
is de investering dus wel rendabel.
Maar de honorering van deze SDE-subsidieaanvraag gaat middels loting. En er worden
meer aanvragen uit- dan ingeloot. Van de
door Agro-NRG ingediende 927 aanvragen
zijn er uiteindelijk 209 subsidies gehonoreerd. Als je eenmaal in aanmerking komt
voor deze subsidie, dan geldt die voor
vijftien jaar. Daarna is de installatie
afgelost en beperken de jaarkosten zich tot
onderhouds- en verzekeringkosten; die
bedragen zo’n 1 procent van de aanschafwaarde van de installatie. Soms zijn er naast
deze SDE-subsidie ook nog enkele provin
ciale en gemeentelijke subsidiepotten te
vinden (www.energiesubsidiewijzer.nl).
Hoe meer je zelf gebruikt van de opgewekte stroom, hoe rendabeler het wordt. Het
bedrijf heeft jaarlijks ongeveer 34 kW
nodig. Eigenlijk dus veel meer dan de 15
kW-installatie kan leveren. Toch wordt nog
aan het net geleverd, omdat de opgewekte
stroom niet altijd benut kan worden op
het bedrijf. “Een melkrobot gebruikt de
gehele dag stroom, dus die zou eigenlijk
beter passen dan zelf tweemaal daags
melken”, stelt Geerdink. “Maar investeren
in een robot gaat me echt te ver.”
Inmiddels heeft Geerdink een tweede
aanvraag voor subsidie ingediend, ditmaal
voor een zwaardere installatie op zijn
andere stal. Deze aanvraag is echter
afgewezen door het subsidieorgaan.
Onderzoek onder de zes bedrijven die
deelnamen aan het project van LTO Noord
wees uit dat de haalbaarheid sterk bedrijfs
specifiek is. De momenten waarop de
agrarische ondernemer stroom verbruikt,
bepalen de financiële haalbaarheid sterk.

De techniek
Zonnepanelen kunnen zonlicht omzetten
in elektrische energie. Deze omzetting is
duurzaam, schoon en erg onderhoudsvriendelijk qua installatie. De techniek is
zeer breed toepasbaar, van horloge tot
veestal. De panelen bestaan uit een grote
verzameling zonnecellen, meestal gemaakt
van silicium. Zonlicht zorgt ervoor dat
tussen de lagen waaruit de zonnecellen
zijn opgebouwd, een elektrische stroom
gaat lopen. Ook tijdens een bewolkte dag
werken zonnecellen, omdat wolken slechts
voor een deel het zonlicht tegenhouden.

30

De nieuwe generaties zonnepanelen
bestaan uit meer grondstoffen dan alleen
silicium. Hoewel deze platen een lagere
efficiëntie hebben, zijn ze veel goedkoper
in aanschaf. De opgewekte stroom is
gelijkstroom. Deze gelijkstroom wordt
door omvormers omgezet in wisselstroom,
en die kan aan het net worden geleverd of
zelf worden benut.
Boven een vermogen van 600 Wp
(watt-piek) moeten zonne-energie-installaties worden aangesloten op een eigen
groep. Aangezien een veebedrijf daar altijd
boven zit, is een eigen groep noodzakelijk.
Op deze groep wordt een brutoproductiemeter geplaatst. Met deze meter kan de
veehouder subsidie ontvangen over de
brutoproductie van de installatie; dat is dus
het eigen verbruik en het geleverde aan
het net. Zonder deze meter ontvangt de
veehouder alleen subsidie over de
geleverde stroom aan het net. Het plaatsen
van een dergelijke meter kost zo’n 130
euro.

Henk en Ineke Geerdink
‘Vol trots laten we onze campingbezoekers
de zonnepanelen zien’.
Foto: Frank de Vries

Tip van een gebruiker
Geerdink wil graag collega-melkveehouders de volgende tip meegeven: “Zoek uit
of laat uitzoeken of het voor je eigen
bedrijfssituatie interessant is om over te
gaan tot de aanschaf van een zonne-energie-installatie. Er zijn voldoende bureaus
die je daarbij kunnen adviseren.” In ieder
geval is zo’n installatie op dit moment
zonder subsidie niet rendabel.
Ten slotte verzoekt Geerdink de overheid
om de netlasten bij teruglevering aan het
net niet in rekening te brengen. Jaap
Bakker, woordvoeder van Enexis, verdedigt
zich door te stellen dat de netwerkbeheer-

der slechts eenmaal kosten in rekening
brengt voor het gebruik van het netwerk.
Volgens Bakker betaalt Geerdink voor het
afnemen van elektriciteit, maar hij betaalt
niet opnieuw netwerklasten voor het
leveren. En nee, géén netwerklasten innen,
dat staan de Nederlandse Mededingings
autoriteit en de Energiekamer niet toe.
Ook niet als het om groene stroom gaat. <

Kosten en baten van zonnepanelen (in €).
Installatie zonder subsidie Waarde (€)
Installatie met subsidie
Aanschaf		
Aanschaf
Installatie 15 kW
42.000	Installatie 15 kW
Brutoproductiemeter
100
Brutoproductiemeter
Aanmelding Certiq
30
Aanmelding Certiq
			
Jaarlasten		
Jaarlasten
Rente/aflossing
4.200	Rente/aflossing
Onderhoud/verzekering
420	Onderhoud/verzekering
Certiq en admin. kosten
75
Certiq en admin. kosten
			
Opbrengsten		
Opbrengsten
Vermeden stroomkosten
2.500
Vermeden stroomkosten
Subsidie
0
Subsidie

Waarde (€)
42.000
100
30

4.200
420
75

2.500
4.000
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