Tienduizenden huizen verduurzamen met aantrekkelijk geprijsde
zonneboilers
Topfonds Gelderland investeert in ‘Easy Jet van de zonneboilermarkt’
Nijmeegse Solesta wil met investering vanuit Topfonds Gelderland verstrekt door fondsmanager PPM
Oost én dankzij een subsidieregeling van het Rijk tienduizenden huizen verduurzamen met
aantrekkelijk geprijsde zonneboilers.
Tienduizenden huizen in Nederland kunnen de komende jaren met een beperkte investering worden
voorzien van duurzame zonneboilers. Het Nijmeegse Solesta heeft een thermisch zonne-boilersysteem
ontwikkeld, waarmee huishoudens flink kunnen besparen op het gebruik van warm water voor
bijvoorbeeld douchen. Topfonds Gelderland investeert groeikapitaal via fondsmanager
Participatiemaatschappij PPM Oost in Solesta om zonneboilers verder te kunnen ontwikkelen en
produceren nu Minister Kamp de subsidieregeling voor de aanschaf van zonneboilers vanaf 2017 nog
aantrekkelijker heeft gemaakt. Ook bestaande aandeelhouder Startgreen en financiers als ICOS en
Onestone Solar financieren mee.
Solesta wil met de innovatieve Silverline zonneboilers duurzame zonne-energie voor iedereen bereikbaar maken,
stelt directeur Marinus Boogert. “Veel mensen willen hun woning graag voorzien van een duurzame
energievoorziening. Tot voor kort waren ze dan nagenoeg uitsluitend aangewezen op zonnepanelen. Ondanks
stimulerende maatregelen vanuit de overheid, is met de aanschaf een forse investering vereist. De combinatie
van onze aantrekkelijk geprijsde zonneboiler én de nieuwe subsidieregeling maakt dat ook mensen met een
kleinere portemonnee nu duurzaam zelf warmte kunnen opwekken”, vertelt Boogert, die met Solesta wil
uitgroeien tot de Easy Jet van de zonneboilermarkt.
Sinds januari 2016 geldt voor vijf jaar een landelijke subsidieregeling voor zonthermie, zowel voor particulieren als
woningcorporaties (ISDE). Particulieren kunnen vanaf 2017 zelfs tot ongeveer 40% terugkrijgen op de
aanschafprijs van de goedkoopste zonneboiler van Nederland. Voor corporaties kunnen die bedragen, in
combinatie met andere regelingen, nog verder oplopen, schetst Boogert. “Woningcorporaties zijn druk bezig hun
woningen energiezuiniger te maken. Al die daken vol leggen met zonnepanelen, is ook voor corporaties niet te
betalen. Met onze zonneboilers kunnen ze voor een lager bedrag grotere stappen zetten in verduurzaming van
het vastgoed; vooral in combinatie met een warmtepomp voor de ruimteverwarming.’
Verwarmen van tapwater
Bij een zonneboiler wordt water in een boiler verwarmd door zonne-energie die wordt opgewekt met een
zonnecollector op het dak. De zonneboilers van Solesta zijn met name bedoeld voor het verwarmen van
tapwater. De systemen zijn daardoor kleiner, goedkoper en veel gemakkelijker te installeren. Boogert: ‘De
systemen waarmee ook huizen worden verwarmd, hebben als nadeel dat de meeste energie in de zomer wordt
opgewekt wanneer de minste energie nodig is. Bij ons systeem wordt alleen het water opgewarmd dat je nodig
hebt om te douchen en ander dagelijks gebruik. Een zeer efficiënt systeem”
De Solesta Silverline wordt aangesloten op de bestaande cv-installatie. De terugverdientijd ligt op ongeveer tien
jaar, maar is volgens Boogert afhankelijk van het watergebruik. Het systeem bespaart tot 50 procent op het
gasverbruik voor tapwater bij reguliere installaties.
Energietransitie
De provincie Gelderland streeft ernaar in 2050 energieneutraal te zijn. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet
daarom worden teruggedrongen. De investering in Solesta draagt bij aan versnelling van de energietransitie, stelt
PPM Oost-directeur Marius Prins. ‘We zien in Nederland dat de hoeveelheid gas eindig is. We zoeken naar
alternatieven. Bij nieuwbouw en renovatie zie je dat er al huizen worden gebouwd zonder gasaansluiting. Maar
ook voor bestaande woningen moeten oplossingen komen. De Rijksoverheid neemt het voortouw met een
subsidieregeling om de aanschaf van zonneboilers te stimuleren. Solesta ontwikkelt innovatieve, betaalbare
zonneboilers die particulieren en woningcorporaties in staat stelt hun woningen te verduurzamen. Met alleen een
zonneboiler zijn we er niet, maar het is wel weer een goede stap voorwaarts in de energietransitie’, zegt Prins.
Topfonds Gelderland
Topfonds Gelderland is een revolverend investeringsfonds van de provincie Gelderland, beheerd door
fondsmanager PPM Oost. Vanuit dit fonds investeert PPM Oost in innovatieve ondernemingen en projecten op
het gebied van economie, duurzame energievoorziening en cultureel ondernemerschap in de provincie

Gelderland. Dit gebeurt, in samenwerking met co-investeerders, in de vorm van directe investeringen in
ondernemingen en via investeringen in marktfondsen.
In totaal stelt de provincie Gelderland € 166,25 miljoen ter beschikking via Topfonds Gelderland, waarvan € 31
miljoen voor de fondsinvesteringen en € 135,25 miljoen voor directe investeringen in Gelderse bedrijven via de vijf
dochterfondsen: Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG), MKB Kredietfaciliteit Gelderland, Fonds
Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland (FHBG), Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie (FGV) en Fonds
Gelderse Cultuurleningen (FGC).
PPM Oost
PPM Oost, het participatiebedrijf van Oost NV, is de regionale durfinvesteerder in Oost-Nederland. Zij stelt de
benodigde financiering én haar netwerk, kennis en kunde beschikbaar aan ondernemers in High Tech, Life Tech,
Cleantech & Energy en investeert tevens in marktfondsen. Naast investeren helpt ontwikkelingsmaatschappij
Oost NV ondernemers met innoveren, internationaliseren en (bedrijfs)infrastructuur.
PPM Oost staat voor actief beheer en coaching: ondernemen voor de maatschappij van de toekomst. Met geld
van de rijksoverheid en de provincies Gelderland en Overijssel en Regio Twente investeert PPM Oost in ruim 220
bedrijven met een totaal fondsvermogen onder beheer van ruim 300 miljoen euro. Zo wordt een mooie bijdrage
geleverd aan het behalen van regionale, economische, milieu- én werkgelegenheidsdoelstellingen.
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