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2. Businessmodellen en rekeneenheden

3. Businesscase

4. Rol gemeente

5. Gebruik van de ruimte

6. Participatie

Programma



1. Waarom Zon?



De hoeveelheid zon die de aarde in een uur

bereikt, kan de mondiale energievraag van één 

jaar…
a) Niet één keer voorzien

b) Één keer voorzien

c) 10 keer voorzien

d) 200 keer voorzien

e) 9000 keer voorzien

f) 10000 keer voorzien



De hoeveelheid zon die de aarde in een uur

bereikt, kan de mondiale energievraag van één 

jaar …
e) 9000 keer voorzien



2/3 van alle geïnstalleerde zonnepanelen 

wereldwijd, is geïnstalleerd in… 

a) De afgelopen 10 jaar

b) De afgelopen 5 jaar

c) De afgelopen 2,5 jaar

d) Het afgelopen jaar



2/3 van alle geïnstalleerde zonnepanelen 

wereldwijd, is geïnstalleerd in… 

c) De afgelopen 2,5 jaar



2. De voor-
en nadelen 

van Zon



Nadeel t.o.v. windenergie

Geen opbrengst Wel opbrengst



Voordeel 1 (t.o.v. 

windenergie)

Weinig onderhoud, weinig geluid Veel onderhoud, slagschuw en geluidT.o.v.



Hoe lang is de gemiddelde levensduur 

van een zonnepaneel?

a) 10 tot 18 jaar

b) 15 tot 20 jaar

c) 25 tot 30 jaar

d) 30 tot 35 jaar



Voordeel 2: Levensduur

Hoe lang is de gemiddelde levensduur 

van een zonnepaneel?

c) 25 tot 30 jaar



Waar of niet waar?

Leggen we alle daken in Nederland vol met 

zonnepanelen, 

dan wekken we genoeg stroom op om heel Nederland 

van zonne-energie te voorzien.



Waar of niet waar?

Waar

Helaas is dat niet overal mogelijk…

Schaduwval Monumentaal pand Weinig dakoppervlak



Voordeel 3: Schaalbaar

• Ubd

Individuele woning Zonne-energiecentrale



Waarom zon? 

• Snel resultaat (nu duurzame energie)

• Betrouwbare, bewezen technologie

• Simpele, schone technologie 

• Weinig controversieel

• Steeds lagere kostprijs

• Kortom: De no-regret optie.

De Voordelen op een rij



2. Business 

modellen



Businessmodellen

Individuele opwek:
- Voor eigen gebruik
- Achter de meter

Collectieve opwek:
- Energiefabriek
- Stroom wordt aan het net geleverd
- Voor de meter

SDE Postcoderoos
Regeling Verlaagd Tarief

Saldering
Hybride 
vormen

Veld of dak
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Stimulering Duurzame Energieproductie

(SDE) 

➢ 9 miljard Euro (!) in 2020

➢ 2 aanvraagrondes; voorjaar en najaar

➢ Subsidie per opgewekte kWh

➢ Uitgekeerd over een periode van 15 jaar

➢ Vraag je een hoog bedrag aan, is de kans 

op toekenning kleiner



Businessmodellen

Individuele opwek:
- Voor eigen gebruik
- Achter de meter

Collectieve opwek:
- Energiefabriek
- Stroom wordt aan het net geleverd
- Voor de meter

SDE PostcoderoosSaldering
Hybride 
vormen

Veld of dak



Postcoderoos-regeling
• Verlaagd tarief energiebelasting voor lokaal 

duurzaam opgewekte elektriciteit.

• Geldt voor 15 jaar vanaf de realisatie van een 

installatie.



3. Reken-
eenheden



Techniek

• Meeteenheid voor het vermogen van 
zonnepanelen:
– Piekvermogen [Wp] = vermogen bij loodrechte 

instraling van 1000 W/m2

– In NL produceert 1 Wp ca 0,90 kWh per jaar (900 
vollasturen)

– Grotere projecten: kWp of MWp

• Vermogen en stroomproductie per hectare:
– Afhankelijk van o.a. vermogen panelen, dichtheid 

en opstelling
– Vuistregel: ~1 MWp per ha. → ~900.000 kWh per 

jaar



Opbouw energieprijs



VRAGEN -> Q&A



4. Business case



Kasstromen van een zonneveld

31
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Aandeelhouderso
vereenkomst

Netaansluiting

Eigen 
vermogen 

Engineering, Procurement
Construction - Contract (EPC) 

Beheer en onderhoud
Contract  (O&M)

Aandeelhouders

Energieleverings-
overeenkomst
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Energiemaatschappij/ 
Grootverbruiker Bank
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Netbeheerder 
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Gemeente

Grondeigenaar

Grond-
overeenkomst
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Energie bedrijf
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Kasstromen businesscase zonnepark

-€ 5.000.000

-€ 4.000.000

-€ 3.000.000

-€ 2.000.000

-€ 1.000.000

€ 0

€ 1.000.000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Kasstromen uit operationele- en investeringsactiviteiten

 Kasstromen uit investeringsactiviteiten  Kasstromen uit operationele activiteiten

Marktconform 
projectrendement: 3 – 5%



Investeringen

 Investering netaansluiting

 Leges

 Transactiekosten (due
diligence- en notariskosten)

 Afsluitprovisie bancaire
financiering

 Afsluitprovisie achtergestelde
lening

 Projectontwikkelvergoeding

 EPC kosten

Investeringen en financieringen
Financieringen

 Hoofdsom senior
lening

 Eigen vermogen
inbreng



Omzet en vaste kosten

Vaste Kosten

 Periodieke vergoeding
grond
 Verzekeringskosten

 Kosten netbeheerder

 O&M kosten

 OZB

 Algemene- en
monitoringskosten

Omzet

 Omzet
elektriciteitsverkoop

 Omzet SDE+ subsidie

 Omzet Garanties van
Oorsprong (GvO's)



Kentallen op hoofdlijn
• Investering

- Projectontwikkeling en installatie = 7ton / ha

• Jaarlijkse vaste kosten

- Huurkosten + Onderhoud + verzekering + belastingen = 5.000 euro / ha

• Inkomsten

- Stroomverkoop + SDE = 70.000 euro / ha

• Financiering

- Rente vreemd vermogen = 2,5%

- Rendement op eigen vermogen = 7,5 - 8%



VRAGEN -> Q&A



5. Rol 
gemeente



Ontwikkelstrategieën in ‘vier smaken’ 
Strategie Ontwikkelfase

Bouwfase Exploitatiefase
Bestemmingsplan Vergunning SDE+ Financiering

0 Passief

1 Faciliteren Gemeente Marktpartij

2 Activeren Gemeente Marktpartij

3 Ontwikkelen Gemeente

1 Faciliteren

- Gemeente legt basis voor markt

- Gemeente: beleid en voorwaarden 

- Markt heeft ontwikkelrisico

2 Activeren

- Service BV (SPV):  SDE+ en 

vergunning 

- Na SDE+ gunning wordt BV 

´verkocht´

- Via marktselectie. 

3 Ontwikkelen

- Gemeente blijft eigenaar SPV, 

financiert en is aandeelhouder.

- Met lokaal energiefonds en 

commerciële partij - optie

- Rendement voor gemeente



Afwegingskader
Strategie 0 & 1: 

Passief & Faciliteren

Strategie 2: 

Activeren

Strategie 3: 

Ontwikkelen
VOORDELEN

✓ De markt het werk laten doen

✓ Geen proceskosten en risico 

VOORDELEN

✓ Scherpe aanbiedingen

✓ Simpele overeenkomsten

✓ Na contractering snel resultaat

✓ Hoge realisatiezekerheid

✓ Haalbaarheid planning

✓ Markt in zijn kracht

VOORDELEN

✓ Volledig zelf aan stuur

✓ Maximaal financieel resultaat

✓ Opbrengsten lokaal

NADELEN/RISICO’S 

> Geen SDE+ 

> Niet eenvoudige overeenkomst

> Risico’s bij de markt vertalen zich in 

(financieel) selectieresultaat 

> Haalbaarheid planning

> Lagere realisatiezekerheid

NADELEN/RISICO’S

> Kans op missen SDE

> Daardoor geen vergoeding 

plankosten en leges

NADELEN/RISICO’S

Nadelen van strategie 2 +

> Nu geen inkomsten 

> Zelf investeren (ook in proces)

> Vraagt (externe) expertise

> Alle contracten sluiten 

> ‘Zorgverplichting’ blijft



Beleid
Diverse mogelijkheden om kwaliteit en gemeentelijke uitgangspunten voor 
het ontwikkelproces vast te leggen

Sturingsinstrumenten;

• Uitvoeringskader 

• Structuurvisie

• Energievisie

• Bestemmingsplan

• MER

• Uitnodigingskader 

• Inpassingsleidraad 

• Beeldkwaliteitsparagraaf

• Omgevingsvisie



COÖRDINATIEREGELING

Planologisch regelen zonnepark

4 Instrumenten;

• Bestemmingsplan -> permanent gewijzigde functie (6 maanden)

• Tijdelijke omgevingsvergunning -> vanaf 2014 op grond van het Bor voor 
een termijn voor maximaal 10 jaar (2 - 3 maanden)

• Omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan -> voor 
onbepaalde tijd of bepaalde tijd meer dan 10 jaar (6 maanden)

• Crisis en Herstel-wet gemeenten -> zonnepark zonder 
omgevingsvergunning te realiseren, mits deze past binnen het 
bestemmingsplan, met een maximale periode van 15 jaar (geen 
proceduretijd)

BESTEMMING BOUW



VRAGEN -> Q&A



6. Gebruik van 

de ruimte





Meervoudig ruimtegebruik



Verantwoord inpassen



7. Participatie





Participatie-mogelijkheden
Financiële participatie:

Doelen: binding van omgeving met 

project, rendementen vloeien terug

naar regio

Participant verhoogt eigen vermogen

van project BV

Participanten werven door bijv. 

crowdfunding

Kans voor rol LEC -> aandelen

Procesparticipatie;

Ontwerp en inpassing samen met 

bewoners

Lokale energiebeweging (coöperatie) 

bij project betrekken

Waarde toevoegen voor landschap en 

biodiversiteit



Procesparticipatie: succesfactoren

Wees duidelijk en eerlijk. Vertel wat vast staat, wat 
bespreekbaar is en wie beslist.

Communiceer tijdig en naar iedereen. Zo kan 
iedere geïnteresseerde de plannen tot zich nemen 
en meepraten. Hierbij is speciale aandacht voor 
om- en aanwonenden. 

Geef continue en duidelijke terugkoppeling over de 
voortgang van het proces en gedane 
aanpassingen.

Procesparticipatie komt niet in de plaats van de 
formele momenten in de procedure; die zijn 
wettelijke vastgelegd blijven nodig.

Duidelijk en 
eerlijk

Tijdig en naar 
iedereen

Continue 
terugkoppeling

Formele 
procedure blijft 

behouden



Participatieplan
Spelregels voor participatie (ontwerp en financieel)

Participatiedossier: hoe worden gesprekken, contactmomenten en afspraken 

vastgelegd

Projectplanning met communicatie- en participatiemomenten (inloopavonden, 

omgevingstafel, ontwerpsessies etc.)

Profijtplan;

Mede-eigenaar -> LEC als aandeelhouder

Mee-investeren -> Crowdfunding

Meeprofiteren -> Storting gebiedsfonds, lokale ondernemers, PV op buurthuis

Streven naar 50% lokale financiële participatie en voorkom betaalplanologie

Bibliotheek; Gedragscode Zon op Land (Holland Solar) en de Participatiewaaier 

(elektriciteitstafel Klimaatakkoord)



VRAGEN -> Q&A


