
Παραγωγή ενέργειας από ηλιακούς συλλέκτες στην Ολλανδία. 

 

Η ολλανδική αγορά ηλιακής ενέργειας έχει αναπτυχθεί έντονα από το 2011. Σύμφωνα με 

την ετήσια Έκθεση της Dutch New Energy Research που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, το 

2019 εγκαταστάθηκαν 8,1 εκ. ηλιακοί συλλέκτες στην Ολλανδία, αυξάνοντας τη 

συνολική εγκατεστημένη ισχύ κατά 2.408 MWp (53%), σε 6.931 MWp.   

Χάρη στα 8,1 εκ. νέα πάνελ, η ηλιακή ενέργεια αντιπροσωπεύει πλέον το 5% του 

συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην Ολλανδία. Ωστόσο, η ισχυρή 

ανάπτυξη προκαλεί προβλήματα δυναμικότητας στο ηλεκτρικό δίκτυο. Για να μπορέσει 

να συνεχιστεί αυτή η ανάπτυξη, απαιτείται σημαντική αναβάθμιση του ολλανδικού 

δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. 

Το 2019, εισήχθησαν στην Ολλανδία ηλιακοί συλλέκτες συνολικής αξίας 2,6 δις ευρώ 

σημειώνοντας αύξηση σε σχέση 33% με το 2018 όταν η συνολική αξία των εισαχθέντων 

ηλιακών συλλεκτών ήταν 1,95 δις ευρώ. Ο αριθμός των νέων ηλιακών συλλεκτών 

αυξάνεται κάθε χρόνο στην Ολλανδία. Το 2017 εγκαταστάθηκαν 3,1 εκ. ηλιακοί 

συλλέκτες. Συνολικά, υπάρχουν στην Ολλανδία περίπου 23,6 εκ. ηλιακοί συλλέκτες. 

Ο τομέας των επιχειρήσεων έχει ένα αυξανόμενο μερίδιο στα πρόσφατα εγκατεστημένα 

συστήματα ηλιακής ενέργειας τα τελευταία χρόνια. Το 2017, τα νοικοκυριά ήταν 

υπεύθυνα για το 51% της αγοράς, αλλά αυτό μειώθηκε το 2018 και το 2019 σε 38% και 

27% αντίστοιχα. Πέρυσι οι επιχειρήσεις αντιπροσώπευαν σχεδόν τα τρία τέταρτα των 

νέων συστημάτων ηλιακής ενέργειας. 

Η αύξηση των ηλιακών συλλεκτών στην Ολλανδία οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις των 

εταιρειών που αντιπροσωπεύουν το 73% της αύξησης. Εκτός από τα πάνελ στις στέγες 

των εταιρειών, αυτή περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή ηλιακών πάρκων. Στα τέλη του 

περασμένου έτους, το μεγαλύτερο ηλιακό πάρκο στην Ολλανδία (στην επαρχία 

Groningen) συνδέθηκε με το ηλεκτρικό δίκτυο. Τα 320.000 πάνελ στο πάρκο αναμένεται 

να είναι σε θέση να παρέχουν ενέργεια σε περίπου 32.000 νοικοκυριά.  

Η ανάπτυξη στις βόρειες επαρχίες είναι τόσο μεγάλη που συνεπάγεται προβλήματα 

χωρητικότητας στο ηλεκτρικό δίκτυο. Ως αποτέλεσμα, έργα περίπου 750 μεγαβάτ 

παραμένουν στάσιμα και μπορούν να συνεχιστούν μόνο εάν ενισχυθούν τμήματα του 

δικτύου. 

Καθώς ο τομέας της ηλιακής ενέργειας αυξάνεται, η απασχόληση στον τομέα αυτόν 

αυξάνεται επίσης. Ο αριθμός των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης 

τετραπλασιάστηκε μεταξύ του 2010 και του 2017. Η αύξηση ήταν από 2.000 σε 8.140 



FTEs (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης). Η απασχόληση το 2019 αυξήθηκε σε 

δεκαπέντε χιλιάδες FTEs.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ολλανδία πρόκειται να κατασκευαστούν πλωτά ηλιακά 

πάρκα σε μεγάλη κλίμακα τα επόμενα χρόνια, πρώτα στα εσωτερικά ύδατα και στη 

συνέχεια στη θάλασσα.  

Πρόσφατα η ξεκίνησε η κατασκευή ενός πλωτού ηλιακού πάρκου στην επαρχία Drenthe, 

με 23.000 ηλιακούς συλλέκτες και μέγιστη ισχύ 8,4 μεγαβάτ. Αυτό το φθινόπωρο ξεκινά 

η κατασκευή ενός πλωτού ηλιακού πάρκου με 73.500 ηλιακούς συλλέκτες και 

χωρητικότητα 22,6 μεγαβάτ στο Andijk στην Βόρεια Ολλανδία.  

Το πλεονέκτημα των πλωτών ηλιακών πάρκων είναι ότι δεν χρειάζεται να 

χρησιμοποιηθεί η γη για τη δημιουργία ανανεώσιμης ενέργειας. Επιπλέον, στα πλωτά 

ηλιακά πάρκα χάρη στο σύστημα περιστροφής, τα πάνελ ακολουθούν τον ήλιο, 

παράγοντας 30% περισσότερη ισχύ από τις παραδοσιακές φωτοβολταϊκές 

εγκαταστάσεις. 

 

Επειδή  τεχνολογία είναι ακριβή, η ολλανδική κυβέρνηση προσπαθεί χορηγώντας  

κίνητρα την τόνωση της χρήσης της ηλιακής ενέργειας. Αυτά περιλαμβάνουν: 

-Επιστροφή φόρου ενέργειας για άτομα που συνεργάζονται με άλλους σε έναν 

συνεταιρισμό για την παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, π.χ. με τοποθέτηση 

ηλιακών συλλεκτών στην οροφή ενός σχολείου ή σε υπόστεγο. 

-Ενθάρρυνση της παραγωγής βιώσιμης ενέργειας (SDE +). Αυτό το πρόγραμμα 

επιχορήγησης αφορά επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που παράγουν 

ηλεκτρισμό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η επιχορήγηση εξαρτάται από την 

τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ανανεώσιμης ενέργειας.  

-Σχέδιο συμψηφισμού για τα νοικοκυριά και τις ΜΜΕ. Έως το 2023, τα νοικοκυριά που 

παράγουν δική τους ηλεκτρική ενέργεια μπορούν να αποστέλλουν πλεόνασμα ενέργειας 

(για παράδειγμα από τους ηλιακούς συλλέκτες) που δεν χρησιμοποιούν στο ηλεκτρικό 

δίκτυο. Στη συνέχεια λαμβάνουν αποζημίωση για αυτήν την ποσότητα ηλεκτρικής 

ενέργειας.  

-Υποδομές για επενδύσεις σε βιώσιμες πηγές ενέργειας (ISDE). Οι επιχειρήσεις και 

ιδιώτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης για να αντισταθμίσουν το κόστος 

εξοικονόμησης ενέργειας λόγω αγοράς εξοπλισμού όπως αντλίες θερμότητας, ηλιακά 

συστήματα θέρμανσης νερού, λέβητες βιομάζας και σόμπες pellet. Το πρόγραμμα 

διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ο προϋπολογισμός 

επιχορήγησης για κάθε έτος ανακοινώνεται εκ των προτέρων.  


