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PV in buildings low hanging fruit



Accelerating the energy transition: cost or opportunity? mcKinsey, 2016



Evolution of PV installations realized 2015

IEA PVPS, 2016



PV contribution to the electricity demand in 
2015

IEA PVPS Trends Report, IEA PVPS, 2016



Key developments mass deployment PV

Price decrease

Efficiency improvement

Electricity storage

Building integration

Large market PV penetration

Raugei, M. et al, 2009. 



Potential of BIPV is here…

IEA PVPS Task 7, 2002

there…

everywhere…



The Challenge of BIPV

Industry
• Stone, Steel, 
Concrete, Wood

Technology
• Stonewall,

• Roof Structure

Standards • ISO

Consumer Electronics

Industry
• Semiconductors / 
Coating / Wafers

Technology
• Solar Cells: Thin
Film, Crystalline

Standards • IEC 

BIPV-Component:
Electronic & Construction
properties and purposes

from global to local

markets, rules

conditions

Source: AIT, Austria



2011- forecast 430 MWp
2011- realized 380 – 400 MWp (total PV market 75 GWp)
 0.6% BIPV 

2015 – forecast 1900 – 2100 MWp
2015 – realized 1900 MWp (total PV market 230 GWp) 
 0.8%



BIPV barriers

• Why come that the potential for BIPV is not exploited, while it is seen
as one of the 4 major tracks?

• How can we overcome the main barriers? 

• How to enable the acceleration of BIPV by overcoming the main
barriers?



IEA PVPS Task 15

• > 16 countries worldwide 

• > 100 experts and stakeholders involved

• Building perspective

• Covering aesthetic issues, financial issues, regulatory issues, 
environmental issues and R&D issues

• Learning curves and incentives to accelerate the adaption of 
innovations? 



Main barriers for BIPV acceleration

• Databases of exemplary projects and products do not fulfill market 
demands (mostly customized prototypes)

• The BIPV business ecosystem is not yet mature, businessmodels have to be
developed.

• Producers and installers do not have the insight in the differing regulations
/ certifications, requirements and needed specifications

• Environmental aspects of BIPV products are not yet comparable to regular
building components

• BIPV testing and demonstration is internationally fragmented, adaptability
of BIPV products in differing climatic circumstances unclear. 



Belemmeringen voor BIPV 

• Inventarisatie en analyse van de faal en succesfactoren voor de 
ontwikkeling (opschaling van de productie en uitrol in de markt) van 
zonnecellen geïntegreerd in de gebouwde omgeving.

• In opdracht van Rijksdienst voor ondernemend Nederland.



Belemmeringen voor BIPV 

• Wat zijn op dit moment de faal en succesfactoren in de ontwikkeling van 
Nederlandse BIPV producten?

• Welke rol hebben de verschillende stakeholders in de ontwikkeling, 
opschaling en uitrol in de markt van BIPV? 

• Wat is de rol van de overheid in de ontwikkeling van BIPV producten, door 
beleid en stimuleringsmaatregelen?

• Welke obstakels zijn er voor de marktpenetratie van Nederlandse BIPV 
producten in de internationale context?



Aanpak

Belemmeringen voor BIPV in NL

Bouwsector

Enquête

Diepte-interviews

BIPV sector
Analyse BIPV 
projecten RVO 

Interviews BIPV 
sector



Franken & Meijer, 2014) / De Groote & Lefever



Faal & succesfactoren volgens BIPV sector

Succesfactoren Faalfactoren

Het realiseren van marktcombinaties 

wat betreft producten. 

Ambities voor productontwikkeling te hoog.

Duurzame samenwerking met partijen uit 

de bouwsector.

Onvoldoende samenwerking met partijen uit 

de bouwsector.

Sterke focus op het optimaliseren van de 

technische aspecten zoals bv. het 

vereenvoudigen van de hoeveelheid 

materialen en de montagetechnieken.

Gebrekkig informatieverstrekking over 

het product  en beperkte marketing.

Het optimaliseren van het 

uitvoeringsproces zodat dit aansluit 

bij het reguliere bouwproces.

Perceptie van PV beïnvloedt de perceptie van 

BIPV.

Sterke focus op het leveren van service 

zowel naar klanten als naar 

ketenpartners.

Geleverde producten sluiten 

onvoldoende aan op de vraag uit de 

markt.

Onduidelijkheid over regelgeving en 

kwaliteitsborging.

Slagkracht van de BIPV ondernemers is 

beperkt. Het economisch klimaat zorgt 

voor beperkt 

investeringsmogelijkheden.



Acceptatie van innovatie bouw sector
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Top 5 aspecten in de acceptatie van nieuwe 
innoverende bouwproducten

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Aanschafkosten Bouwtechnische
uitvoerbaarheid

Esthetische waarde Rendement
product

Vorm en
maatflexibiliteit

Sc
o

re
 (

5=
m

ax
.)

Top 5 doorslaggevende criteria om te werken met 
BIPV



16%

14%

11%

23%

15%

17%

4%

Gebrek aan informatie Gebrek aan esthetische waarde

Uitvoeringstechnisch te ingewikkeld Financieel onhaalbaar

Levensduur/garantie onzeker Vorm & maatflexibiliteit

Anders

Knelpunten in de realisatie van BIPV projecten



Belemmeringen

Economische aspecten Technische Toepassing Technische Mogelijkheden

 Beperkte investeringsmogelijkheden 

producenten en leveranciers

 Flexibiliteit in productiefaciliteiten in 

Europa ontbreekt

 Onvoldoende zicht op haalbare 

variaties van bestaande producten 

i.r.t. kosten, baten, kwaliteit en 

risico.

 Gevalideerde financieringsmodellen 

voor opschaling ontbreken

+ (Internationale) samenwerking PV 

industrie en bouw t.b.v. optimalisatie 

product en proces

+ Internationaal standaardiseren 

afmetingen PV modules t.b.v. diversiteit 

om schaalvoordeel te bereiken

 Positionering van BIPV o.b.v. 

terugverdientijd

+ Kwaliteit BIPV inzichtelijk maken i.v.m. 

regiepositie en sturing op kwaliteit van 

opdrachtgevers

+ Aansluiten bij bouwmethodiek, 

oplossingen voor aansluitingen, 

doorvoeren etc.

 Investeringsklimaat Nederland

+ Integrale concepten: samenhang 

tussen toepassing BIPV, 

bouwkundige- en 

installatietechnische oplossing

+ Ontwerp en personificatie 

mogelijkheden o.h.g.v. glans en 

structuur

 Aanbestedingscultuur en 

prijsgedrevenheid  van de bouwsector

+ BIPV leveranciers servicegericht naar 

bouwsector

 Gebrek aan kennis en inzicht in  

Total Cost of Ownership van BIPV
+ Industrialisatie van bouwproces



Kansen
Communicatie & acceptatie Kwaliteit & Juridisch kader Overheidsbeleid

+ Collectieve informatie- voorziening 

aansluitend bij gebruikelijke middelen 

bouw (productbibliotheken, infosheets, 

rekenprogramma’s etc.)

+ Collectieve borging van garantie en 

vervangingsmogelijkheden op termijn

+ Regelgeving meer gericht op stimulering 

voor BIPV i.p.v. PV in het algemeen

+ Inzicht in betrouwbaarheid uitvoerende 

partijen
 Prestatiegarantie afgeven op producten

+ Regelingen en subsidies voor collectieve, 

product overstijgende marktbewerking.

+ Vergelijkbaar maken van kwaliteit + Kwaliteit toetsbaar maken + Launching customer

+ Bewustzijn voor mogelijkheden in 

verschillende marktsegmenten van de 

bouw



En nu….

INFORMATIE-UITWISSELING



Projectopzet Werkelijk Bouwen aan BIPV, 2016



Kans voor BIPV is enorm

TESLA BIPV: https://www.youtube.com/watch?v=dRqSkR4ENAg



Dank voor uw aandacht!

Voor meer informatie:

Zeger Vroon: zeger.vroon@zuyd.nl

Michiel Ritzen: michiel.ritzen@zuyd.nl

Martje van Horrik: martje.vanhorrik@zuyd.nl

Alex Masolin: alex.masolin@zuyd.nl
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