Verklaring Zonel Energy zonnepanelen dak stadion Thialf
In reactie op de recente berichtgeving omtrent de zonnepanelen op het dak van Thialf, wil Zonel
Energy een aantal zaken toelichten. Zonel heeft in de periode 2015-2016 zonnepanelen geplaats op
het dak van het stadion in Heereveen. Het stadion heeft begin juni besloten per direct alle
zonnepanelen uit te schakelen, omdat zij geen verzekeraar meer kon vinden. De verzekeraars
menen doordat de zonnepanelen op het onderliggende isolatiemateriaal zijn geplaatst dit brand
kan veroorzaken. Zonel Energy is het hier niet mee eens.
Zonel Energy wil vooropstellen dat bij de plaatsing van de zonnepanelen aan alle destijds geldende
voorschriften is voldaan. Bovendien is de plaatsing van de zonnepanelen door diverse externe
deskundigen gecontroleerd en zijn al deze keuringen positief afgerond. De gebruikte
brandvertragende EPS SE-isolatie onder de dakbedekking wordt op een groot deel van de
Nederlandse daken gebruikt. Het is dan ook niet bewezen dat de zonnepanelen op het dak van Thialf
de risico’s’ met zich meebrengen, zoals de brandverzekeraar van het stadion beweert.
De gedachte dat zonnepanelen een ontstekingsbron kunnen vormen is relatief nieuw. Dat er geen
zonnestroominstallatie op EPS SE-isolatie mag worden geplaatst, is eveneens een veronderstelling
die pas enkele maanden gangbaar is onder verzekeraars. Dit issue was nog onbekend tijdens de
voorbereiding en de uitvoering van het project (2014-2016).
Zonel Energy pleit voor een constructief overleg tussen de branche en de verzekeraars, waarin beide
partijen adviezen en kennis kunnen uitwisselen. Zonel Energy zal met andere marktpartijen
aansluiten bij het overleg dat brancheorganisatie Holland Solar voert met het Verbond van
Verzekeraars. Doel is om gezamenlijk te bepalen wat verzekeraars nodig hebben om
zonnestroominstallaties gewoon te kunnen blijven verzekeren. Concreet leidt dit binnenkort tot een
herziening van de (interne) brochure van het Verbond van Verzekeraars waarin zij haar leden
informeert over het verzekeren van zonnestroomsystemen en meer specifiek het pand waarop het
zonnestroomsysteem is geïnstalleerd.
Daarnaast heeft recent de Tweede Kamer in grote meerderheid een motie aangenomen die de
regering verzoekt om gebouwen met zonnepanelen verzekerbaar te maken. De motie verzoekt de
regering stappen te zetten die bevorderen dat de risico’s van zonnepanelen afnemen en
belemmeringen weg te nemen om zonnepanelen onder de dekking van verzekeringen te houden en
te brengen. Het nu verwijderen van isolatiemateriaal en/of zonnepanelen acht Zonel Energy daarom
ook onwenselijk en voorbarig. Er zal eerst meer bekend moeten zijn over mogelijk risico’s en
bruikbare alternatieven.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie en het aanvragen van interviews kunt u contact opnemen met Koolhoven &
Partners: 085-4017175 of zonel@koolhovenenpartners.nl.

Oostenburgervoorstraat 134 | 1018 MR Amsterdam | 085-4017175 | info@koolhovenenpartners.nl
KvK: 60979739 | BTW: NL805020949B01 | IBAN: NL31ABNA0603844111

