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Steeds vaker worden er vraagtekens gesteld bij landelijke
en regionale inkoopacties voor zonnepanelen. Er is een
onoverzichtelijke wildgroei aan collectieve acties ontstaan. Dat
is ironisch, want de acties beogen juist burgers te ontzorgen in
de onoverzichtelijke wereld van zonnepanelen en installateurs.
Lokale energie-initiatieven proberen het goed te doen en valkuilen
te omzeilen.
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De collectieve inkoopacties zijn ontstaan om zonnepanelen en de installatie daarvan middels
quantumkorting goedkoper te maken. Hierdoor kunnen Nederlanders meer zonnepanelen
op hun daken leggen en dat is hard nodig. Eén van de eerste acties was Zon Zoekt Dak
van Stichting Natuur & Milieu in 2011, later volgden inkoop- en veilingacties van onder meer
de ANWB, de Vereniging Eigen Huis, ING en KPN. Alleen al door de acties van Zon Zoekt
Dak werden veertigduizend zonnepanelen op Nederlandse woningen geplaatst. Het principe
is telkens: ontzorging van consumenten tegen een zeer lage prijs. Veel mensen hebben
moeite met de complexe details rond zonnepanelen zoals kwaliteit, service en zelflevering. De
betrouwbare collectieve partij belooft al het denkwerk uit handen te nemen en regelt bovendien
de installatie tegen prijzen die je als individu bij de lokale installateur niet kunt bedingen. Mooi
toch, zou je zeggen? Gedeeltelijk is dat zo, omdat heel veel mensen inderdaad overstag
zijn gegaan voor collectieve acties en nu zelf duurzame energie opwekken. Maar er zijn ook
kanttekeningen te maken. Lokale en regionale installateurs hebben flink te lijden gehad onder de
concurrentie van deze brede acties. Dat is slecht voor de ondernemers en voor de robuustheid
van de lokale en regionale economie. Daarnaast zijn er vraagtekens gesteld bij de kwaliteit van
het aanbod in de collectieve acties. Brengen de panelen op wat ze zouden moeten opbrengen?
Hoe lang blijven ze goed? En, zijn ze wel afdoende verzekerd? En er is kritiek op de service:
Waarom krijgt de klant geen voorbezoekje van de installateur? Waarom is er geen plek voor
maatwerk? Waar was de nazorg? Wie kan ik aanspreken als het over een paar jaar misgaat?
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Er zijn verhalen van installateurs die een grote inkoopactie-opdracht binnenslepen tegen
dumpprijzen, om maar wanhopig naam te maken. Daarna trekken ze tijdelijke krachten aan
tegen extreem lage tarieven. Bovendien leveren vaak minimale kwaliteit leveren en imploderen
ze na de actie.

Kritiek op gemeenten
Gemeenten en milieudiensten in het hele land zijn bezig, soms in regionaal verband,
om via acties hun burgers aan de zonnepanelen te krijgen. De methoden die ze daarbij
hanteren, verschillen. Maar regelmatig wordt aan de zuiverheid van de procedure van
aanbesteding getwijfeld, tot in de gemeenteraad aan toe. Bij de nog steeds lopende acties
van SamenZonneEnergie in Noord-Holland is de kritiek dat gemeenten oneerlijke concurrentie
in de hand werken. iChoosr, een marketingbedrijf uit Amsterdam, sluit deals met gemeenten
over collectieve zonnepanelenacties voor hun burgers. Daarbij is het de bedoeling dat de
gemeente via haar eigen communicatiekanalen zo veel mogelijk burgers warm maakt voor de
voorinschrijving op panelen. Dat gebeurt bijvoorbeeld via een gemeentelijke brief naar ieder
huishouden. Op basis van de voorinschrijvingen kan iChoosr installateurs voor het laagste tarief
laten bieden. Op deze manier heeft SamenZonneEnergie in 46 van de 108 gemeenten van
Noord- en Zuid-Holland achtduizend huishoudens bediend met tienduizenden zonnepanelen.
In Noord-Holland is kritiek ontstaan op SamenZonneEnergie. Honderden installateurs kwamen
er samen met een verklaring tegen de collectieve inkoopactie. De teneur van de kritiek is dat
gemeenten met hun actieve communicatiesteun aan iChoosr oneerlijke concurrentie in de hand
werken. De gemeenten ontkenden in een tegenverklaring oneerlijk spel en negatieve gevolgen.
De markt voor zonnepanelen werd op deze manier toch mooi aangezwengeld? Wie er het meest
gelijk heeft, is moeilijk te zeggen. Het is bovendien afhankelijk van smaak, positie en belangen.
Maar zeker is dat steeds meer gemeenten blinde steun aan dit soort bovenregionale collectieve
acties heroverwegen.

Energie-initiatieven
Gemeenten en grote bedrijven met veel klanten of leden zijn niet de enige dragers van
collectieve inkoopacties voor zonnepanelen. Ook lokale initiatieven doen hun best om via
collectieve acties de leefomgeving te verduurzamen. Hierbij gaat het in de afgelopen jaren
om ongeveer tweehonderd acties. De benadering is hier uiteraard lokaal. Het uitgangspunt
is dat bewoners bij hun keuze voor zonnepanelen behoefte hebben aan lokale, transparante
service van bedrijven die je persoonlijk kunt benaderen en ook achteraf aan kunt spreken op
de geleverde kwaliteit. In volume halen deze acties het samen niet bij de grote landelijk acties,
maar in aantal zijn ze imposant als onderdeel van de beweging van onderop. De methodes
achter de verschillende lokale acties lijken veel op elkaar. Vaak kiezen de lokale duurzame
energie-initiatieven een installateur om de burgers mee te bedienen. Dat gebeurt soms vooraf,
maar soms ook na een offerteronde. Regelmatig wordt de collectieve actie commercieel
ondersteund of opgezet door commerciële partijen. Voorbeelden daarvan zijn Solar Collective en
Morgen Groene Energie.

Nieuw model voor energie-initiatieven
In Castricum heeft energiecoöperatie CALorie gekozen voor een nieuw model voor een
collectieve inkoopactie van zonnepanelen. CALorie heeft de gemeente Castricum geadviseerd
om niet meer mee te doen met de iChoosr-actie en wél mee te werken met een lokaal
alternatief. De gemeente heeft daarmee ingestemd. CALorie heeft afspraken gemaakt met
Libra Energy, een groothandel in zonne-energietechnieken die gevestigd is in Castricum.
Vervolgens heeft CALorie de tien lokale zonnepaneleninstallateurs benaderd om ook mee
te doen. Het resultaat is dat CALorie naamdrager van de collectieve inkoopactie wordt, Libra
Energy in de tijdelijke actie tegen kostprijs de spullen levert en bijna alle installateurs meedoen
tegen een verlaagd arbeidstarief. Op deze manier kan de gelegenheidscoalitie pakketten aan
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de Castricummers aanbieden die nog lager liggen dan de pakketten van de vorige iChoosr-
actie. De service is ontzorgend, de garanties zijn stevig, je mag je eigen installateur kiezen en
het proces wordt bewaakt door CALorie. De gemeente helpt met de communicatie, maar alle
partijen binnen de coalitie willen dat de energiecoöperatie de naamdrager is. Deze methode lijkt
een aantal problemen die zich voordoen bij andere collectieve acties op te lossen. Zo hoeft de
gemeenteraad zich geen zorgen te maken over de aanbesteding, zijn de lokale ondernemers
eensgezind tevreden, zijn de prijzen scherp en hoeft het energie-initiatief met behoud van
neutraliteit niet alles zelf uit te zoeken. Een kritiekpunt zou kunnen zijn dat lokale bedrijven in
deze actie door de gemeente worden voorgetrokken. Maar tegen gemeenten als voorstander
van lokaal sterke economie zullen niet veel mensen ageren.
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