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de gestelde doelen. De activiteiten 

worden ondersteund door een krachtig 

secretariaat. De deelnemende partijen 

stellen zich garant voor de bekostiging 

van dit secretariaat, dat als bureau 

wordt ondergebracht op de High-Tech 

Campus in Eindhoven.

Zwaartepunten

Om een internationaal significante Solar 

 regio te worden moeten keuzes worden 

gemaakt: bestaande sterktes moeten 

verder worden uitgebouwd, ontwikke-

lingslijnen waarvoor de regio een min-

der goede uitgangspositie heeft moet 

men laten vallen. De regio beschikt 

over veel innovatieve kennis op het 

 gebied van zonnecellen en productie-

apparatuur. Van belang is nu dat kennis 

uit een groot aantal terreinen wordt 

 samengebracht ten behoeve van Solar: 

soepel aan elkaar en industriële partners 

doorgeven. Waar nodig zal Solliance zelf 

voorstellen doen voor programma’s en 

activiteiten.

Makelaar en adviseur

Solliance functioneert als platform voor 

kennisinstituten en industrie. Het be-

werkstelligt afstemming van onder-

zoekprogramma’s, vooral naar de 

marktpartijen maar als afgeleide daar-

van ook naar de overheid.

werkwijZe

Solliance wordt aangestuurd door een stuur-

groep waarin de betrokken instituten op 

directieniveau zijn vertegenwoordigd. De 

stuurgroep benoemt een werkgroep op 

inhoudelijk managementniveau die ver-

antwoordelijk is voor het bereiken van 

aan te sluiten, bijvoorbeeld imec, KU 

Leuven, RWTH Aachen en het beoogde 

nieuwe FOM instituut in Eindhoven.

aMbitie

In de eerste plaats bewerkstelligt Solliance 

samenhang en samenwerking in onder-

zoek- en ontwikkelingsagenda’s,  leidend 

tot optimale afstemming van bestaande 

en toekomstige programma’s, gericht 

op maatschappelijke uitdagingen en be-

hoeftes vanuit de industrie. Ook wordt 

de researchinfrastructuur (bestaand en 

nieuw) onderling afgestemd en voor 

alle partijen toegankelijk gemaakt. 

Daarmee wordt focus en massa ge-

creëerd en wordt bewerkstelligd dat 

partijen in de regio samen optrekken in 

dynamische netwerken, een optimale 

rol voor het bedrijfsleven vervullen en 

daarbij het innovatie-estafettestokje 

doelstelling

Solliance is het samenwerkingsverband 

van R&D-organisaties op het gebied 

van fotovoltaïsche zonne-energie (PV) 

in de ELAT-regio (Eindhoven-Leuven-

Aachen). Solliance heeft de ambitie,  

de regio als wereldspeler in PV op de 

kaart te zetten. De synergie die daar-

voor nodig is, bewerkstelligt Solliance 

door bundeling en afstemming tussen 

industrie, onderzoekinstellingen en 

 universiteiten.

opZet

ECN, TU/e, TNO en Holst Centre hebben het 

voortouw genomen bij de vorming van 

Solliance. Andere partijen in de regio die 

betrokken zijn bij onderzoek en ontwik-

keling van zonnecel-technologie zullen 

benaderd worden om zich bij  Solliance 

0. ManageMent
saMenvatting
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• startfinanciering van een aantal onder-

zoeksprogramma’s die daarna met 

 andere financieringsbronnen worden 

voortgezet

De infrastructuur en de programma’s zijn 

gericht op vijf business cases binnen 

het thema dunne film PV, aansluitend bij 

industriële interesse:

• dunne film silicium zonnecellen

• dunne film CIGS zonnecellen

• dunne film organische zonnecellen

• testen, analyse en karakterisering

• fabricagetechnologie 

Op deze terreinen wil Solliance, door geza-

menlijke programmering en uitvoering 

met de industrie, een wereldpositie ver-

overen en zich tevens in het bijzonder 

inspannen voor duurzame productie-

wijzen en het gebruik van duurzame 

 materialen.

eerste solliance iMpuls in 
de regio eindhoven

Als eerste concrete impuls doen de vier 

 Solliance initiatiefnemers (ECN, TU/e, 

TNO en Holst Centre) een voorstel aan 

de provincie Noord-Brabant. Dit voorstel 

richt zich op de regio Eindhoven en be-

oogt het volgende:

• de verhuizing van de dunne-film PV 

aktiviteiten van ECN naar een op te 

richten ECN vestiging op de High-Tech 

Campus in Eindhoven

• investering in R&D infrastructuur

kennis van de halfgeleiderindustrie, glas-

industrie, optische media, (roll-to-roll) 

printtechnologie, automatisering, ICT, 

energietechnologie, bouw en architec-

tuur. De ELAT-regio beschikt op dit 

 gebied over een zeer goed functione-

rende samenhang en op wereldschaal 

toonaangevende sterktes die verder ver-

sterkt kunnen worden door het Solliance 

initiatief. 

Solliance concentreert zich op: 

• Procesontwikkeling en productietechno-

logie voor “roll-to-roll” vervaardiging van 

dunne film zonnecellen

• Ontwikkeling, opschaling en demonstratie 

van productietechnologieën voor wafer-

gedragen silicium PV 

• Gebouwgeïntegreerde PV (“BIPV”): toe-

passing van PV in Smart Buildings en 

inbedding in Smart Grids

ECN TNO Tjerk Reijenga
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dezelfde regio’s. Research en Develop-

ment zullen zich vermoedelijk in enkele 

excellente kennisregio’s, verspreid over 

de wereld, concentreren.

1.4 de elat regio heeft de 
bouwstenen oM een signifi-
cante speler op pv-gebied  
te Zijn
 

In Nederland, Vlaanderen en Nordrhein-

Westfalen bevindt zich een groot aantal 

internationale spelers op het gebied van 

zonnecellen en panelen, Balance of 

System componenten (bijvoorbeeld 

 omvormers), productieapparatuur, sys-

teeminstallaties en andere economische 

activiteiten. Daarnaast zijn er vooraan-

staande R&D aanbieders, zowel univer-

siteiten en hogescholen als organisaties 

voor toegepast onderzoek zoals ECN, 

TNO en imec.

cennia, nauwelijks onderbroken door de 

recente crisis. Subsidies spelen nu nog 

een belangrijke rol bij de groei – maar 

de prijs van zonne-energie daalt voort-

durend door verbeterde technologieën 

en schaalvoordelen, terwijl die van 

brandstoffen omhoog zal gaan door 

toenemende schaarste. In de toekomst 

zal de groei daarom steeds minder af-

hankelijk zijn van subsidies. 

Het is geen uitgemaakte zaak wáár de groei 

vooral zal plaats vinden. Een deel van 

de bedrijfskolom, installatie en integratie 

in de gebouwde omgeving, zal waar-

schijnlijk een zeer verspreide activiteit 

zijn. Misschien zal de vervaardiging van 

zonnecellen vanwege schaalvoordelen 

in een beperkt aantal regio’s worden 

 geconcentreerd. Ook de vervaardiging 

van productie-apparatuur kan zich gaan 

clusteren, maar niet noodzakelijkerwijs in 

1.1 solliance richt Zich op 
krachtenbundeling

Solliance wil een krachtenbundeling be-

werkstelligen van de PV R&D-sector in 

Nederland, Vlaanderen en Nordrhein-

Westfalen, met in het hart daarvan de 

ELAT-driehoek (Eindhoven, Leuven, 

Aachen). Deze regio bevat een grote 

concentratie van kennisintensieve in-

dustrieën, met vele partijen op hooguit 

een paar uur reizen van elkaar. 

1.2 er Zijn grote Maatschap-
pelijke belangen geMoeid 
Met Zonnecellen

Wereldwijd zijn radicale veranderingen nodig 

in de energievoorziening. De eindigheid 

van de natuurlijke voorraden olie en gas 

dwingt ons tot verandering. Daarnaast 

heeft energiegebruik vaak een grote in-

vloed op het milieu. Deze problemen 

komen sneller op ons af met de groei 

van wereldbevolking en welvaart. Voor 

de toekomstige energievoorziening kan 

niet op één paard worden gewed: er 

moet een nieuwe, toekomstbestendige 

mix van energiebronnen komen. 

Zonne stroom (fotovoltaïsche zonne-

energie of PV) wordt algemeen gezien 

als een onmisbare component in die 

nieuwe mix.

1.3 de industrie rond 
 Zonnecellen is een grote en 
snel groeiende econoMische 
sector

Sterke groei van energieopwekking met 

zonnecellen is op wereldschaal een 

noodzaak. De industrie heeft laten zien 

dat ze deze uitdaging aan kan door de 

spectaculaire groei van de laatste de-

1. WaaROM Dit 
 initiatieF?
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Het is de bedoeling om, zo gauw Solliance 

in de steigers staat, andere partijen in 

de regio die betrokken zijn bij onderzoek 

en ontwikkeling van zonnecel-techno-

logie te benaderen om zich bij Solliance 

aan te sluiten, bijvoorbeeld imec, KU 

Leuven, RWTH Aachen en het beoogde 

nieuwe FOM instituut in Eindhoven. 

Voorbeelden van beoogde organisaties 

voor toegepast onderzoek zijn imec en 

Vito. Daarnaast zijn er programma-orga-

nisaties met aanverwante activiteiten en 

aandachtspunten, zoals Point-One, DPI 

en M2I.

Om het bedrijfsleven volledig bij alle activi-

teiten van Solliance te kunnen betrekken 

zal een adviesraad worden opgericht. 

Daarbij wordt gedacht aan bedrijven zo-

als OTB, Scheuten Solar, Photovoltech, 

Aixtron, Smit Ovens, Philips (MiPlaza en 

Apptech), Helianthos, Agfa en Umicore.  

Solliance ziet het niet als haar taak, groot-

schalige invoering van zonne-energie  

in Nederland, Nordrhein-Westfalen of 

Vlaanderen te bewerkstelligen. Dit is een 

zaak van de markt, eventueel bijgestuurd 

met subsidies. Wel wil Solliance de brug 

slaan tussen ontwikkeling en implemen-

tatie, door te stimuleren dat er demon-

stratieprojecten worden uitgevoerd met 

nieuw ontwikkelde technologie.

1.8 ecn, tu/e, tno en holst 
centre neMen het initiatief 
en willen er snel Meer 
 partijen bij halen

ECN, TU/e, TNO en Holst Centre hebben 

het voortouw genomen bij de vorming 

van Solliance. De juiste organisatievorm 

daarvoor zal de komende tijd worden 

uitgewerkt.

 Gezamenlijke R&D biedt grote voordelen, 

zelfs als de betrokken partijen in een 

 latere (commercialisatie-)fase elkaar 

kunnen tegenkomen als concurrent. 

Voordeel is verder te behalen uit afstem-

ming (bij programmering en investerin-

gen) tussen universiteiten, hogescholen 

en onderzoeksorganisaties, zodat hun 

onderzoeksactiviteiten goed op elkaar 

aansluiten zonder onnodige overlap. 

1.7 solliance gaat deZe  regie 
verZorgen
 

De ambitie van Solliance is, deze onderzoek-

agenda’s met samenhang en samen-

werking te bewerkstelligen. Het doel is 

dus niet, een afzonderlijk onderzoek-

programma in het leven te roepen, maar 

optimale aansluiting te organiseren. 

Solliance kan vanuit deze regierol ook 

overheden ondersteunen en adviseren.

1.5 een vooraanstaande 
 speler worden we alleen 
als we keuZes Maken

Vanwege het grote belang en de grote 

marktkansen hebben zich wereldwijd 

veel bedrijven en R&D organisaties op 

zonne-energietechnologie gericht. De 

ELAT regio is goed gepositioneerd, 

maar het is niet reëel te verwachten dat 

deze over de volle breedte vooraan-

staand kan zijn in dit sterke concurren-

tieveld. Het is daarom belangrijk, eigen 

accenten te kiezen die voortbouwen op 

al aanwezige sterkten. 

1.6 Meer saMenhang en 
 saMenwerking Zijn nodig

De gemaakte keuzes dienen vertaald te 

worden in agenda’s voor onderzoek, 

demonstratie en commercialisatie. 
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hoorden tot voor kort tot de hoogste   

ter wereld. Andere Europese landen 

zijn hun inspanningen sinds kort echter 

sterk aan het intensiveren, overtuigd van 

de potentie van zonnestroom voor de 

energiehuishouding en van de econo-

mische kansen voor het bedrijfsleven. 

Duitsland was al vele jaren wereldkam-

pioen, maar onder meer het Verenigd 

Koninkrijk, Frankrijk, Spanje en België 

hebben zonnestroom tot prioriteits-

gebied benoemd. 

langrijkste spelers waren is China 

 inmiddels de grootste. Verder staan 

 Koreaanse industriële conglomeraten  

in de startblokken en maken nieuwe 

bedrijven in de Verenigde Staten zich 

op om zich in de strijd te werpen of 

hun positie te versterken. 

2.3 investeringen in europa 
groeien sterk

Nederland was in de jaren ’70 een pioniers-

land op het gebied van productie van 

zonnecellen en –modules; later heeft het 

een voortrekkersrol gespeeld bij de toe-

passing van systemen, zowel autonome 

systemen (o.a. boeien en bakens) als 

net gekoppelde systemen in de gebouw-

de omgeving. Op het gebied van kennis 

en technologie heeft Nederland een re-

latief sterke positie. De R&D bestedingen 

in PV per hoofd van de bevolking be-

verdere verbetering van de prijs/kwali-

teitverhouding in de PV-sector als ge-

heel gegarandeerd. Maar er is (nog) 

geen ‘silver bullit’ technologie en daar-

om zullen de komende tijd verschillen-

de technologieën naast elkaar worden 

toegepast. 

2.2 sterke groei, productie 
naar aZië

Het geïnstalleerd PV-vermogen is in de af-

gelopen jaren wereldwijd met 40% per 

jaar gegroeid. Grote aanjagers daarbij 

waren marktontwikkelingsprogramma’s, 

vooral in Europa. In de nabije toekomst 

zal dit stokje moeten worden overgeno-

men door name China en de VS. 

Bij de productie van zonnecellen en -modules 

veranderen de verhoudingen sterk. 

Waar Europa en Japan lange tijd de be-

2.1 nog geen ‘silver bullit’

Zonnestroom bevindt in het lange overgangs-

traject van tamelijk kleinschalige productie 

en hoge kosten naar grootschaligheid en 

volwassenheid, gekenmerkt door massa-

productie, zelfdragende markten en gelei-

delijke consolidatie van de industrie. 

Vele technologieën strijden nog om de voor-

rang. Er zijn commercieel beschikbare 

technologieën (wafer Si, dunne-film Si, 

CdTe en CIGSS), opkomende techno-

logieën (experimentele versies van com-

merciële technologieën en organische – 

polymeer en kleurstof – zonnecellen) en 

‘nieuwe technologieën’ (in de labora-

toria: vele ideeën voor cellen met zeer 

hoge rendementen). Vanwege de vele 

mogelijkheden en de verschillende 

 stadia van ontwikkeling waarin deze 

verkeren, is voor de komende decennia 

2. OMgevings
analyse: natiOnale 
en inteRnatiOnale 
OntWikkelingen Op 
het gebieD van 
zOnnestROOM
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compleet zonnestroomsysteem over 

zijn levensduur tien keer zo veel energie 

als nodig voor zijn productie en installa-

tie. Ook andere milieuaspecten zijn sterk 

verbeterd. Voor zeer grootschalige pro-

ductie en gebruik zijn echter verdere 

verbeteringen nodig én mogelijk. Bij de 

zeer grootschalige productie van de 

toekomst moet de hele waardeketen, 

van grondstof tot compleet systeem, 

duurzaam zijn. Dat heeft consequenties 

voor zaken als materiaalkeuze, produc-

tietechnologie en eindproduct (bijvoor-

beeld mogelijkheden voor recycling). 

Solliance wil op dit gebied een leidende 

positie verwerven door in elk van de 

drie speerpunten de nadruk te leggen 

op meer duurzame processen voor 

reeds ontwikkelde PV-concepten,  

op milieuvriendelijke nieuwe produkt-

concepten en op terugwinning van 

 materialen.

3.3 leidende positie op drie 
speerpunten

Solliance kiest voor verwerving van leidende 

posities op drie speerpunten:

• Procesontwikkeling en productietechno-

logie voor “roll-to-roll” vervaardiging van 

dunne film zonnecellen

• Ontwikkeling, opschaling en demonstra-

tie van productietechnologieën voor 

 silicium PV 

• Gebouwgeïntegreerde PV (“BIPV”) voor 

Smart Buildings en ingebed in Smart 

Grids

3.4 duurZaMe productie en 
produkten

Zonnestroom is weliswaar hernieuwbaar, 

maar niet automatisch duurzaam. In 

het begin kostte het maken van zonne-

cellen veel energie – nu levert een 

3.2 collectieve sterkte  
in productietechologie: 
 high-end equipMent en 
 procesontwikkeling

Tien jaar geleden behoorde de regio tot  

de wereldwijde top-3 op het gebied 

van zonnecelproductie en -toepassing. 

Qua productieniveau is de regio welis-

waar in de rangorde terug gezakt, maar 

qua kennisniveau behoort deze nog 

steeds tot de top. Solliance wil deze 

kennispositie verder uitbouwen en ge-

bruiken om de regionale sterktes in 

high-end productietechnologie sneller 

en effectiever op de explosief groeien-

de zonne-energiemarkt te laten aan-

sluiten. Door de regionaal aanwezige 

sterktes in onderlinge samenhang te 

richten op een beperkt aantal speer-

punten is het mogelijk om leidende 

 posities te veroveren. 

3.1 pv-industrie vereist een 
‘ecosysteeM’

PV-modules en systemen behoren tot een 

nieuw type hoogwaardige producten, 

waarbij zeer grote oppervlakken moeten 

worden gecoat tegen zo laag mogelijke 

kosten. Ontwikkeling en opschaling van 

de productie worden momenteel versneld 

door het samenbrengen van technologi-

sche kennis uit de halfgeleiderindustrie, 

glasindustrie, optische media, (roll-to-

roll) printtechnologie, automatisering  

en ICT. 

De ELAT regio vormt een samenhangend 

ecosysteem dat op elk van deze do-

meinen wereldwijd toonaangevende 

sterktes herbergt. Solliance wil deze 

bestaande sterktes gaan bundelen en 

ontwikkelen in de richting van de nu 

opkomende markt voor zonne-energie-

systemen.

3. sOlliance: 
 pOsitiOneRing   
elat RegiO in De 
WeRelDWijDe 
 zOnnecelMaRkt
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3.7 voortgaande roadMap-
ontwikkeling

De Nederlandse roadmap voor zonne-

energie ‘Zon op het Zuiden’ is nog in 

ontwikkeling en zal in de loop van 2010 

verschijnen. Ook elders in de wereld 

worden roadmaps ontwikkeld om focus 

aan te brengen in de markt, en dit te 

vertalen naar technologie- en product-

ontwikkeling. Solliance ziet de ‘Zon op 

het Zuiden’ als belangrijke eerste posi-

tiebepaling voor de regio, en wil hierop 

als regieorgaan dynamisch inspelen met 

nieuwe inzichten, ontwikkelingen en 

vraagstellingen.

gebouwde omgeving, dat wil zeggen in 

gebouwen en infrastructuur (geluidswal-

len, snelwegen, spoorlijnen, etc.). Door 

de snelle kostprijsdaling van modules 

gaan inpassingskosten in de gebouwde 

omgeving (bijvoorbeeld dakintegratie) 

steeds zwaarder wegen. Er zal daarom 

veel werk moeten worden gestoken in 

de ontwikkeling van modules die beter 

aansluiten op de bouw, en in PV-produc-

ten die in bouwmateriaal worden geïnte-

greerd. Solliance kan de regie voeren in 

grootschalige demonstratieprojecten 

voor bouwintegratie. Dit biedt kansen 

voor de regio, omdat cellen steeds meer 

in Azië geproduceerd gaan worden, 

maar modules en bouwmaterialen waar-

schijnlijk (uiteindelijk) niet.

3.5 innovatieve concepten

De regio staat in algemene zin wereldwijd 

bekend als kraamkamer van innovatieve 

technologische producten en concepten. 

Ook het ecosysteem dat door Solliance 

bijeen wordt gebracht heeft reeds vele 

doorbraaktechnologieën voortgebracht. 

Door betere integratie van de verschil-

lende soorten technologieën uit de regio 

kunnen in innovatieve PV-concepten 

nog grote stappen voorwaarts worden 

gemaakt, zeker omdat de massapro-

ductie zich nog maar in een beginfase 

bevindt.

3.6 kansen voor lokale 
 productie en toepassing: 
 gebouwgeïntegreerde pv

Grootschalige toepassing van PV zal vooral 

gaan plaats vinden door integratie in de 
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tuten (ECN, TNO, Holst Centre, TU/e);

• onderzoek en ontwikkeling van geavan-

ceerde innovatieve processen, traditioneel 

één van de sterkten van de Eindhoven 

 regio voor o.a. de halfgeleiderindustrie 

(ASML, Assembleon etc.). 

4.2 de duurZaaMheids-
uitdaging

Met het oog op zeer grootschalige toepas-

sing is het belangrijk, alle ontwikkelingen 

te toetsen aan duurzaamheidscriteria. 

Dit heeft onder meer consequenties 

voor materiaalkeuzes, productieproces-

sen en eindproducten (o.m. design-for-

recycling).

4.3 de econoMische uitdaging

Het Solliance initiatief moet leiden tot sterke 

vergroting van de kansen van het regio-

• ontwikkeling van componenten voor 

 integratie in gebouwde omgeving en 

 infrastructuur; 

• ontwikkeling van componenten voor 

 integratie in het elektriciteitsnet (als 

 cruciaal onderdeel van het toekomstige 

 intelligente net);

• ontwikkeling van systeemconcepten voor 

‘low maintenance and easy replacement’.

Deze uitdagingen zijn al opgepakt door 

 partijen in de regio, waarbij we in het 

 bijzonder noemen:

• onderzoek op het gebied van nieuwe 

concepten om het rendement te verho-

gen (o.a. in het kader van FOM-JSP, 

ADEM en FES programma’s) aan de TU/e 

(groepen Janssen en Van de Sanden);

• dit in nauwe samenwerking met de  lokale 

industrie (OM&T, OTB-Solar, Philips-   

Mi Plaza, Philips AppTech) en kennisinsti-

Op al deze terreinen liggen nog belangrijke 

uitdagingen in het onderzoek, op vakge-

bieden als materiaalontwikkeling, produc-

tietechnologie en integratieconcepten:

• vermindering van materiaalgebruik en 

introductie van goedkopere maar toch 

kwalitatief hoogwaardige materialen;

• rendementsverhoging bij omzetting van 

zonlicht in elektrische energie (van cellen 

en panelen, maar ook van het systeem 

als geheel);

• ontwikkeling van processen en proce-

dures voor productie en installatie met 

zeer hoge (doorvoer)snelheid, inclusief 

standaardisatie van apparatuur en 

 producten;

• ontwikkeling van panelen met een 

 ontwerplevensduur tot 40 jaar en van 

overige systeemcomponenten die qua 

levensduur gelijke tred houden met 

 panelen, of:

4.1 de technologische 
 uitdaging

De belangrijkste uitdaging voor zonne-

stroom is de verdere verlaging van de 

kosten van opwekking (“/kWh) tot of 

voorbij het niveau waarop zelfdragende 

markten kunnen ontstaan. Deze verla-

ging moet o.a. tot stand komen door:

1. verlaging van de productie- en installa-

tiekosten van zonnestroomsystemen  

(“/Wp), de zogenaamde “turn-key” 

systeemkosten, bepaald door:

 a. panelen;

 b. Balance of System (BoS): alle 

 overige systeemcomponenten plus 

installatie arbeid;

2. verhoging van de energieopbrengst van 

systemen (kWh/Wp·jaar);

3. verlenging van de levensduur van com-

ponenten en systemen.

4. UitDagingen  
en initiatieven 
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belangrijk deel van het totaal; daarom 

zal het regionale bedrijfsleven zich voor-

al hierop moeten gaan richten. 

In kwantitatieve zin zal de omzet van de 

mondiale zonnestroomsector gerekend 

over alle onderdelen van de waarde keten 

(materialen, productieapparatuur, cellen, 

panelen, Balance of System componen-

ten, installatie, onderhoud en beheer, 

enz.) op basis van conservatieve aan-

names groeien van een geschatte waarde 

van € 20 à 30 miljard in 2010 naar € 50 

tot 100 miljard in 2020. Een conservatie-

ve ambitie is dat Nederland 2 à 3% van 

deze markt voor zijn rekening neemt. 

nale bedrijfsleven op de wereldmarkt. 

De komende jaren zal vooral bij de pro-

ductie van “conventionele” cellen en 

modules de concurrentie toenemen,  

uit Azië en wellicht ook uit de VS: trans-

portkosten spelen hierbij een geringe 

rol, schaalvoordelen zijn doorslagge-

vend, en aanpassingen aan de lokale 

markt zijn niet nodig. Bij bouwelemen-

ten, hoogwaardige materialen en grond-

stoffen, productieapparatuur en diensten, 

en ook bij de ontwikkeling van nieuwe 

processen en producten is de positie 

van Europa sterker, vooral die van high-

tech regio’s. De toegevoegde waarde 

van deze delen van de keten vormt een 
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heid van waardevolle informatie kunnen 

voorzien als basis voor beleidsvorming. 

Solliance zal het overleg met de over-

heid zelf opzoeken.

5.4 delen van faciliteiten 

PV-onderzoek vergt goede onderzoekfacili-

teiten: apparatuur, laboratoria etc. Veel 

is al beschikbaar in de ELAT regio. Solli-

ance brengt de beschikbare faciliteiten 

in een ‘faciliteitencatalogus’ in kaart en 

organiseert samen met de betrokken 

partijen dat men onder goede randvoor-

waarden van elkaars faciliteiten gebruik 

kan maken. 

5.5 afsteMMen van nieuwe 
investeringen

In het verlengde van het voorgaande stimu-

leert Solliance de betrokkenen om grote 

zonnecellen en –systemen. Het beoog-

de effect is afstemming van onderzoek-

programma’s en een betere aansluiting 

op elkaar van de R&D activiteiten van 

betrokken partijen: betere samenwerking, 

met succes doorgeven van het inno-

vatie-estafettestokje, voorkómen van 

onnodige doublures. Solliance kan en 

wil zijn visies en keuzes niet opleggen 

aan de deelnemende partijen, maar ver-

wacht dat hiermee focus en samenwer-

king op natuurlijke wijze versterkt zullen 

worden. Waar nodig zal Solliance ook 

zelf voorstellen doen voor programma’s 

en activiteiten.

5.3 ondersteunen van de 
overheid bij beleidsvorMing

Met de voorgaande twee instrumenten, het 

ontwikkelen van een landkaart en een 

gezamenlijke visie, zal Solliance de over-

waar we internationaal gezien in de 

voorhoede zitten.

Zo een landkaart is waardevol zolang deze 

actueel is. Het plan is, een eerste versie 

te maken en deze met regelmatige aan-

vullingen actueel te houden. De vraag in 

hoeverre de landkaart openbaar zal zijn 

moet nog worden bekeken.

5.2 ontwikkeling van  
een geZaMenlijke visie en 
onderZoeksagenda

Solliance organiseert (o.a. met workshops) 

een proces van gezamenlijke visievorming 

door betrokken partijen. Bij de visievor-

ming wordt uitgegaan van marktkansen 

en maatschappelijke behoeftes, die 

worden vertaald naar benodigde R&D. 

De visies omvatten ook keuzes: we 

kunnen als regio niet wereldwijd voor-

aanstaand zijn op alle aspecten van 

Voor het realiseren van zijn ambities zal 

Solliance de volgende instrumenten 

ontwikkelen. 

5.1 ontwikkeling van een 
‘landkaart’ van pv onder-
Zoek in de elat regio

Solliance brengt in kaart welke R&D activi-

teiten op PV-gebied plaats vinden in de 

ELAT regio en wie bij deze activiteiten 

betrokken zijn. De landkaart omvat 

 onderzoek aan universiteiten, hoge-

scholen, onderzoeksorganisaties en be-

drijven (voor zover dit niet-vertrouwelijke 

informatie betreft) en maakt samenwer-

kingsverbanden en publieke financiering 

van onderzoek (regionaal, nationaal, 

 Europees) zichtbaar. Daarnaast legt de 

landkaart verbindingen tussen onder-

zoek in de ELAT regio en onderzoek 

 elders, met beoordeling van de vraag 
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saties. Solliance wil een extra stimulans 

bieden op dit gebied door discussies  

te organiseren over de aansluiting van 

opleidingen op elkaar en op de praktijk,  

en door  gelegenheden te creëren voor 

talenten in opleiding om kennis te maken 

met bedrijven en R&D organisaties in 

het veld.

5.7 stiMuleren van deMon-
stratieprojecten

Solliance richt zich op R&D die leidt tot 

 innovatie en marktsucces en ambieert 

daarom niet de regie van grootschalige 

invoering van zonne-energie in onze 

 regio op zich te nemen. Dat is meer een 

kwestie van marktvraag en –aanbod, 

gesteund door overheidsbeleid. Wel is via 

demonstratieprojecten een belangrijke 

brug te slaan tussen het onderzoek sec 

en de grootschalige invoering in de 

markt. Als onderdeel van de visievor-

ming brengt Solliance in kaart op welke 

gebieden demonstratieprojecten gewenst 

zijn en een grote impact zullen hebben, 

en het brengt de voor zulke demonstra-

tieprojecten noodzakelijke partijen bij 

 elkaar. Via deze demonstratieprojecten 

kan het bewijs worden geleverd dat 

nieuwe technologieën daadwerkelijk  

hun beloftes waarmaken. Overheden en 

bijvoorbeeld woningbouworganisaties 

kunnen deze als ‘lead customer’ onder-

steunen. En ten slotte kunnen demon-

stratieprojecten als ‘iconen’ van de regio 

en van zonne-energietoepassing een 

belangrijke uitstraling hebben, ook naar 

het grotere publiek.

5.8 netwerkvorMing

Veel PV-partijen in de ELAT regio weten elkaar 

nu al te vinden. De contacten over de 

landsgrenzen heen schieten echter nog 

in intensiteit tekort. Solliance zet zich in 

voor versterking van de netwerken door 

het organiseren van uiteenlopende acti-

viteiten zoals de hiervoor beschreven 

‘instrumenten’, die alle netwerkvorming 

als essentiële en welkome bijwerking 

hebben. Een goede website is hierbij 

een belangrijk instrument.

 

investeringen in nieuwe faciliteiten, zoals 

pilotlijnen voor onderzoek naar opscha-

ling van productieprocessen, met elkaar 

af te stemmen. Dit leidt tot een beter 

rendement van investeringen. In sommi-

ge gevallen kan de afstemming ertoe 

leiden dat de betrokkenen besluiten om 

investeringen en exploitatie van facilitei-

ten gezamenlijk te doen.

5.6 stiMuleren van ontwik-
keling en doorstroMing  
van talent

Beschikbaarheid van deskundig talent is 

misschien wel de belangrijkste rand-

voorwaarde voor succes met onder-

zoek en toepassing van zonnecellen. 

Innovatieve regio’s kenmerken zich 

 onder andere door goede aansluiting 

van opleidingen op de praktijk en door 

hoge mobiliteit van talent tussen organi-
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kristallijn silicium PV-technologie. Aan-

gezien ECN een sleutelspeler is op 

 PV-gebied in de lage landen, wordt  

de realisatie van deze ECN-vestigingen 

in Eindhoven en Heerlen/Aachen gezien 

als een belangrijke randvoorwaarde voor 

het succes van Solliance. 

6.5 investeringsvoorstel aan 
de provincie noord-brabant

Als eerste concrete impuls doen de vier 

 Solliance initiatiefnemers (ECN, TU/e, 

TNO en Holst Centre) een voorstel aan 

de provincie Noord-Brabant. Dit voorstel 

richt zich op de regio Eindhoven en 

beoogt het volgende:

• de in 6.4 beschreven oprichting van een 

ECN vestiging op de High-Tech Campus 

in Eindhoven

• investering in R&D infrastructuur

• startfinanciering van een aantal onder-

dat het niet in de bedoeling ligt een 

nieuw “zwaar” instituut op te richten. 

Solliance zal echter geen tijdelijk, pro-

jectmatig karakter hebben. Toetreding 

van nieuwe partners moet gemakkelijk 

zijn. Bestuurbaarheid moet gewaar-

borgd zijn, ook bij snelle groei. Het be-

drijfsleven wordt bij de activiteiten van 

Solliance betrokken door de instelling 

van een Industriële Adviesraad en door 

deelname aan discussiedagen en the-

matische werkgroepen.

6.4 vestigingen van ecn in 
Zuid-nederland

ECN heeft een businessplan gemaakt voor 

het opzetten van vestigingen in Eindhoven 

en in Heerlen/Aachen. Het wil in Eindho-

ven o.a. zijn dunne-film activiteiten con-

centreren. ECN Heerlen/Aachen richt 

zich op opschaling en demonstratie van 

willen toetreden en bijdragen aan het 

Solliance ecosysteem. 

Voorlopig zal dit bureau op de High Tech 

Campus worden ondergebracht en wor-

den bemand door een full time mede-

werker. De deelnemende partijen (initieel 

TNO, TU/e, ECN en Holst Centre) zijn 

bereid gezamenlijk de kosten van dit 

bureau te dragen. De trekker van het 

bureau zal een sleutelrol spelen. De in-

vulling van deze vacature is dus van het 

grootste belang.

Naast coördineren en begeleiden van de 

huidige activiteiten is het opzetten van 

een website als informatiebron voor alle 

stakeholders urgent.  

6.3 bepalen en iMpleMenteren 
van de organisatievorM

De meest geschikte organisatievorm voor 

Solliance wordt uitgewerkt. Duidelijk is 

6.1 2010: geboortejaar

Het jaar 2010 zal in het teken staan van de 

‘geboorte’ van Solliance: maken van 

plannen, bijeen brengen van deelne-

mers en opzetten van structuren. Het 

doel is, aan het eind van 2010 Solliance 

volledig operationeel te hebben en 2011 

als het eerste operationele jaar in te 

gaan. In de onderstaande paragrafen 

worden de belangrijkste activiteiten in 

het geboortejaar beschreven.

6.2 opZet van een klein, 
 effectief bureau

Om de ambities waar te maken lijkt onder-

steuning met een klein, effectief Solliance 

bureau noodzakelijk. Dat bureau zorgt 

voor aanhoudende aandacht voor alle 

gekozen activiteiten en fungeert als 

centrale vraagbaak voor alle partijen die 

6. aanpak 
 gebOORtejaaR
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zoekprogramma’s die daarna met ande-

re financieringsbronnen worden voort-

gezet

De infrastructuur en de programma’s zijn 

gericht op vijf business cases binnen 

het thema dunne film PV:

• dunne film silicium zonnecellen

• dunne film CIGS zonnecellen

• dunne film organische zonnecellen

• testen, analyse en karakterisering

• fabricagetechnologie

6.6 groei door actief 
 benaderen van andere 
 spelers

Solliance stelt zich tot doel, binnen korte tijd 

de meest belangrijke onderzoeksspelers 

op zonne-energie gebied binnen de 

ELAT regio als deelnemer aan boord te 

hebben. In het derde kwartaal van 2010 

dient de huidige groep van initiatiefne-

mers (ECN, TU/e, TNO en Holst Centre) 

gegroeid te zijn tot tenminste 10 actieve 

en betrokken deelnemers. De initiatief-

nemers zullen actief andere spelers 

gaan benaderen en zullen ruime be-

kendheid geven aan het Solliance plan, 

zodat anderen zich ook op eigen initia-

tief kunnen aanmelden.

6.7 eerste bijeenkoMst  
van het gehele solliance 
ecosysteeM

Nadat voldoende nieuwe spelers zich heb-

ben aangesloten of hun intentie daartoe 

hebben uitgesproken zal een eerste Sol-

liance werkconferentie worden georga-

niseerd waarop acties en instrumenten 

zoals geschetst in hoofdstuk 5 zullen 

worden besproken. Het plan is, deze 

werkconferentie in de tweede helft van 

2010 te laten plaats vinden.
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colofon

Voor meer informatie kan u terecht bij 

onderstaande initiatiefnemers:

Wil Kling, TU/e

Ando Kuypers, TNO

Jaap Lombaers, Holst Centre

Wim Sinke, ECN

Richard van de Sanden, TU/e

Hein Willems, ECN

Paul Wyers, ECN


