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Opening Zonnepark Aadijk, Almelo

Schone, veilige, duurzame energie: dat biedt ons de zon.
Maar wist u dat u als grondeigenaar ook kunt verdienen aan de zon? Niet voor niets vormen voor
steeds meer agrariërs zonneparken een aantrekkelijke, welkome en stabiele inkomstenbron.
Wij van SolarEnergyWorks maken deze onuitputtelijke energiebron toegankelijk en ontwikkelen
zonneparken in heel Nederland.

WIE ZIJN WIJ
Wij zijn SolarEnergyWorks. Wij leggen contact met agrariërs, stellen contracten op, vragen de benodigde vergunningen aan, overleggen met gemeenten en andere betrokken partijen en verzorgen de communicatie met
eventuele omwonenden. Ook verzorgen en begeleiden wij de bouw van het zonnepark. Wij zijn een zelfstandige
onderneming, maar werken nauw samen met grote internationale investeerders die toekomst zien in duurzame
energie. Onder meer de Deense investeringsmaatschappij Obton en het Nederlandse Klimaatfonds en Shell
behoren tot onze vaste partners.
In deze brochure kunt u lezen wat een zonnepark voor u kan betekenen en hoe wij te werk gaan. Voor vragen en
opmerkingen kunt u ten alle tijden contact opnemen met uw contactpersoon of met ons kantoor.

“SolarEnergyWorks regelt alles, zoals de vergunning, SDE++ aanvraag, het plan voor de
landschappelijke inpassing en het organiseren van een informatiebijeenkomst voor onze buren.”
Piet van Rooijen, zonnepark Schalkwijk
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Uw percelen zijn naar voren gekomen uit onze RES-analyse!

REGIONALE ENERGIESTRATEGIE
Tijdens de klimaatconferentie van Parijs in 2015 maakten tweehonderd landen internationale klimaatafspraken.
In navolging daarvan publiceerde Nederland op 28 juni 2019 het Nationale Klimaatakkoord. Daarin is Nederland
opgedeeld in dertig energieregio’s. Elke regio heeft de taak om een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen.
De RES is een document waarin de regio’s voor 2030 en 2050 opgaven uitwerken voor duurzame elektriciteitsopwekking en voor energiebesparing en warmte. Binnen de regio’s werken gemeenten, provincie en waterschap
samen met stakeholders om te komen tot een RES.

ENERGIETRANSITIE
De markt voor zonne-energie heeft een mooie toekomst. De internationale noodzaak om duurzame energie in
te zetten wordt steeds groter en duidelijker voor het publiek en de politiek. Een groot voordeel van zonne-energie is dat het ‘klimaatneutraal’ is. Met andere woorden: bij de productie van elektriciteit met zonnepanelen komt
geen broeikasgas vrij. Nederland heeft afgesproken dat er in 2030 een CO2-reductie wordt bereikt van 70%.

PASSENDE LOCATIES
Lang niet iedere locatie is geschikt voor de vestiging van een zonnepark. Het beeld dat heel Nederland vol komt
te liggen met zonneparken, zoals dat soms in de media naar buiten komt, klopt dan ook niet. In feite is het aantal
mogelijk geschikte locaties beperkt. Het is dan ook van groot belang een zorgvuldige en gedegen afweging te
maken voor een locatiekeuze.
Daarom gaan wij altijd nauwgezet en zorgvuldig te werk. We hanteren een ‘trechtermodel’ dat uiteindelijk leidt
tot een aantal potentiële locaties. Bij de locatiekeuze hanteren wij de volgende voorwaarden en uitgangspunten:

De omvang van de locatie
Wij hanteren een ondergrens van minimaal 8 hectare. Bij een kleinere locatie wegen de investeringen
niet op tegen de opbrengsten.
De afstand van de locatie tot een grondstation van het elektriciteitsnetwerk
Hoe groter de afstand van het beoogde zonnepark tot het grondstation, hoe hoger de kosten van het
aanleggen van kabels en leidingen. De ideale afstand is maximaal 5 km.
Het gemeentelijke beleid en de RES
Heeft de betreffende gemeente zich al gebonden aan een duurzaamheidsbeleid? Zijn er doelstellingen
en randvoorwaarden geformuleerd of wellicht zelfs al locaties aangewezen voor het opwekken van
alternatieve vormen van energie? In het algemeen geldt: hoe concreter en doelgerichter het duurzaamheidsbeleid van de gemeente, hoe soepeler de vestiging van een zonnepark kan verlopen.

Minimaal
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Maximaal
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vanaf een grondstation

bestemmingsplan

“Een grondeigenaar is verzekerd van een jaarlijkse pachtprijs die ver uitstijgt boven de agrarische
waarde. In die periode hoef je er nauwelijks naar om te kijken en loop je geen risico’s, zoals misoogsten.”
Marc van Velzen, mede-oprichter SolarEnergyWorks

ROUTE NAAR EEN ZONNEPARK
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SCAN, SELECTIE EN KENNISMAKING
•
•
•

Onze analisten doen onderzoek naar de omvang van de grond, de afstand tot aansluiting energienetwerk en het bestemmingsplan. Alleen wanneer wij uw grond als zeer kansrijk zien, nemen wij
contact met u op voor een kennismakingsgesprek.
Naast de reguliere aansluitmogelijkheden is wellicht ook een innovatieve aansluiting zoals cable
pooling met bijvoorbeeld een windmolenpark of een grote stroomverbruiker mogelijk. Daarnaast
onderzoeken we de geschiktheid in relatie tot gemeentelijke en provinciale beleidskeuzes (RES).
Tijdens het gesprek presenteren we de globale business case.

OPSTAL- OF KOOPOVEREENKOMST TEKENEN
•
•
•

Bent u net zo enthousiast als wij dan gaan we graag een samenwerking aan en tekenen we de afspraak op hoofdlijnen.
Vervolgens stellen we een opstal- of koopovereenkomst op.
Deze is nodig voor het aanvragen van een omgevingsvergunning (WABO) en de subsidie (SDE++).
Gaat u voor een opstalovereenkomst, dan bij voorkeur
voor een looptijd van 25 tot 30 jaar.

DRAAGVLAK CREËREN
•
•
•

Voor gemeentelijke medewerking is draagvlak noodzakelijk. Hiervoor nemen we pro-actief contact
op met de lokale stakeholders, zoals omwonenden, ondernemers, natuurverenigingen en energiecoöperaties.
Ons onderzoek n.a.v. de RES-analyse laat zien in hoeverre er politieke commitment is op provinciaal
en gemeentelijk niveau voor het specifieke initiatief.
We richten ons op ontwikkelparticipatie en financiële participatie (meedenken en meedoen). U kunt
hier een actieve rol in spelen aangezien een samenwerking hierin vaak het meest effectief is.

OMGEVINGSVERGUNNING AANVRAGEN
•
•
•

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Hiervoor wordt een ruimtelijke onderbouwing
geschreven en onderzoek gedaan naar de landschappelijke inpassing van het zonnepark. Hierin
worden keuzes gemaakt in welke mate het zonnepark zichtbaar is.
Er worden diverse onderzoeken gedaan naar ecologie, archeologie, locatiespecifieke aspecten,
waterhuishouding en toegang tot het zonnepark. Er wordt ook een biodiversiteits- en beheerplan
geschreven waaronder het maairegime t.b.v. het behoud van de ecologische waarden.
Daarnaast worden offertes opgevraagd voor de aansluiting op het energienetwerk.

SDE++ AANVRAAG
•
•

Na ontvangst van de definitieve omgevingsvergunning van
de gemeente wordt de SDE++ subsidieaanvraag voorbereid
en ingediend.
In de toekomst zou het mogelijk kunnen zijn dat er geen
subsidie meer nodig is. Op dit moment is het nog een
belangrijke voorwaarde voor een financieel rendabel
project.

REALISATIE VAN HET ZONNEPARK
•
•
•
•

Door de financiële en planologische zekerheden die in de vorige stappen zijn gezet, staat deze fase
in het teken van de voorbereiding en daadwerkelijke uitvoering van het zonnepark op uw terrein.
Dat geldt natuurlijk voor de fysieke werkzaamheden ter plaatse, maar ook voor de uitvoering van de
afspraken rondom financiële participatie.
Na de oplevering en ingebruikname wordt het park onderhouden en de groenvoorzieningen beheerd met oog voor de biodiversiteit.
Het is nu eindelijk de beurt aan de zon!

Zonnepark Groene Hoek, Schiphol

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN
Als wij na onze kennismaking beiden enthousiast zijn, gaan wij graag een samenwerking met elkaar aan.
Wij bespreken wat wij voor u op willen pakken en waar u eventueel zelf graag aan het roer staat. Zo kan het zijn
dat u bijvoorbeeld zelf uw buren wilt informeren over uw plannen of heeft u ideëen voor de landschappelijke
inpassing. Wij zorgen voor het contract, het aanvragen van de vergunning en de SDE++ subsidie, maar ook
verzorgen wij het bodemonderzoek en het inschakelen van een architectenbureau voor de landschappelijke
inpassing. Ook het organiseren van een bijeenkomst met omwonenden en de gemeente kunt u aan ons overlaten.
Wij zien een nauwe samenwerking als sleutel tot succes. Dat wil zeggen dat we pro-actief toenadering zoeken
naar alle betrokken partijen, zoals de gemeente, omwonenden, ondernemers, natuurorganisaties en energiecoöperaties.
Voor u zal er één contactpersoon aangewezen worden die u op de hoogte stelt van de ontwikkelingen. Wij zullen
u altijd betrekken bij de keuzes die gemaakt moeten worden. Samen met u bespreken we o.a. de vormgeving van
de landschappelijke inpassing en bespreken we hoe we uw eventuele buren en andere omwonenden willen gaan
betrekken bij het project.
Wij bieden een eerlijke vergoeding per hectare voor uw grond voor een periode van 25 tot 30 jaar bij huur, of wij
kopen de grond van u.

“De markt voor zonne-energie heeft een mooie toekomst. De internationale noodzaak om
duurzame energie in te zetten wordt steeds groter en duidelijker voor het publiek en de politiek.
Met name in 2021/2022 worden er in Nederland grote zonneparken gerealiseerd.
Dit zal zich gezien de te halen Nederlandse CO2-doelstellingen de komende jaren doorzetten.”
Eric van der Gun, mede-oprichter SolarEnergyWorks

STEEDS MINDER SUBSIDIE, ELK JAAR TELT
De subsidie voor nieuwe projecten wordt na 2025 stopgezet. Zonneparken en windparken moeten vanaf dan
kunnen concurreren met kolen-, gas- en kerncentrales zonder financiële hulp van de overheid. De gedachte hier
achter is dat het steeds goedkoper wordt om wind- en zonneparken te bouwen. Het wordt daardoor reëler om
alle kosten die gemaakt zijn volledig terug te verdienen door de verkoop van stroom op de markt. En dan is er dus
geen overheidsgeld meer nodig.
Desalniettemin is het voor een huidige businesscase raadzaam zo snel mogelijk subsidie aan te vragen voor uw
project. Wij doen er daarom ook alles aan om het proces te versnellen.

Zonnepark Aaboer, Almelo

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING
Bij het ontwikkelen van een zonnepark wordt er altijd rekening gehouden met natuur en omwonenden van de
locatie. SolarEnergyWorks zorgt er samen met een landschapsarchitect voor dat de zonneparken altijd zo goed
mogelijk worden ingepast in het landschap. Hiervoor worden eventueel brede groenstroken aangelegd en bomen
en struiken geplant. Voor insecten worden o.a. hotels geplaatst en een bloemenmix ingezaaid. SolarEnergyWorks
werkt daarvoor nauw samen met natuur- en milieuorganisaties en de Nederlandse Bijenhouders Vereniging.
SolarEnergyWork betrekt ook de omwonenden bij het inpassingsplan. Eventuele wensen voor beplanting en
recreatie kunnen worden meegenomen bij de planvorming.

TROTS OP ONZE STAAT VAN DIENST
Cijfers van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland wijzen uit dat bij SolarEnergyWorks SDE 100% is
toegekend en dat 100% daadwerkelijk is gebouwd of in aanbouw is. Door met vaste en professionele partners te
werken is er nauwelijks afbreukrisico en staan alle partijen in de keten klaar om hun aandeel in de ontwikkeling
te leveren. Met beheersbare doorlooptijden en een maximale ontwikkelingsgraad als eindresultaat. Inmiddels
hebben we ruim 197 hectare aan zonneparken aangesloten op het elektriciteitsnet met een capaciteit van ruim
172 MWp, goed voor het gemiddelde verbruik van circa 47.750 huishoudens. Voor het einde van 2022 zal er nog
eens circa 200 hectare aan projecten worden opgeleverd en aangesloten.
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in ontwikkeling

EEN BETROUWBARE PARTNER
NETWERK EN PARTNERS
We werken vrijwel exclusief met Nederlandse partners voor de ontwikkeling van onze projecten, KlimaatFonds
Nederland is hierbij voor ons een belangrijke partner. Maar ook met bijvoorbeeld Shell en het Deense Obton
hebben we reeds mooie projecten mogen realiseren.
Feddes/Olthof
Een bureau voor landschapsarchitectuur dat werkt aan de landschappen van
morgen, sterk in het maken van aansprekende ontwerpen voor een vitale en duurzame leefomgeving. Met als missie een positieve impact op het landschap te maken.
MEES
Het ontwikkelen van locaties en gebieden is complex, nog voordat een verbintenis
met de beoogde locatie wordt aangegaan, is het raadzaam hier zicht op te hebben.
Mees onderzoekt de ruimtelijke aspecten voor het ontwikkelingsproces middels
een Ruimte & Milieu Scan.
NBV
De Nederlandse Bijenhouders Vereniging verbindt, inspireert en faciliteert
bijenhouders met als doel het in stand houden en bevorderen van een gezonde
bijenstand en biodiversiteit op onze projectlocaties.
Holland Solar
Branche-organisatie en belangenbehartiger van de Nederlandse zonne-energiesector die er samen met de markt ervoor zorgt dat zonne-energie de belangrijkste
energiebron van Nederland wordt. Zij beïnvloeden relevante besluitvorming en
sturen de agenda rond.
Firan
Firan ontwikkelt, realiseert en exploiteert infrastructuren die klaar zijn voor de
toekomst en doet onderzoek naar netcapaciteit. Onze expert in cable pooling, het
delen van zonne- en windparken op één elektriciteitsaansluiting.

ONZE ZONNEPARKEN
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Almelo 40 Ha

Moerdijk 27 Ha

Westvoorne 13,3 Ha
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Zonnepark
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Schiphol 25,1 Ha
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Sas van Gent
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Schiphol 24,1 Ha

Terneuzen 24,2 Ha

Steenwijkerland 30 Ha

Zonnepark
Roode Haan

Zonnepark
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Groningen 20 Ha

Terneuzen 39,4 Ha

Zeewolde 36 Ha

Zonnepark
Bedrijventerrein

Zonnepark
Koegorspolder

Zonnepark
Aaboer

Stadskanaal 18,3 Ha

Terneuzen 27,4 Ha

Almelo 40 Ha

Zonnepark
Lange Runde

Zonnepark
NOP Noordermeerdijk

Zonnepark
De Leemslagen

Emmen 12 Ha

Noordoostpolder 50 Ha

Almelo 22,8 Ha

DE 10 MEEST GESTELDE VRAGEN

Wat gebeurt er met het zonnepark bij het einde van de overeenkomst?
Veel grondeigenaren opteren voor het demonteren van het zonnepark en schoon opleveren van het terrein na einde looptijd. Dat
hoeft echter niet, het zonnepark vertegenwoordigt veel waarde
en produceert na 25 jaar nog circa 85% van de productie uit het
eerste jaar. Overdragen is ook mogelijk.
Wordt er tijdens de looptijd van de overeenkomst een fonds
opgebouwd om de kosten van het demonteren van het park te
bekostigen?
In de meeste gevallen is de sloopwaarde van de gebruikte materialen (koper, staal, glas) hoger dan de verwachtte demontagekosten.
Bij het huidige prijspeil is dat zo’n €60.000/ha. Met de opbrengst
van die restmaterialen kunnen de demontagekosten bekostigd
worden. Na 15 jaar wordt een taxatie gemaakt van opbrengst
restmaterialen en sloopkosten en daarvoor vindt in jaar 16 t/m 25
een reservering plaats.
Wat als er geen aansluiting mogelijk is op het net?
Naast reguliere aansluitingen wordt er ook gekeken of er gebruik
gemaakt kan worden van alternatieve aansluitingen zoals cable
poolen met wind, aansluiten op grote verbruikers, of creëren van
microgrids. Uiteraard wordt er ook gebruik gemaakt van storage
(batterijen) om aansluitingen en energiehandel verder te optimaliseren.
Wat gebeurt er als de eigenaar van de installatie failliet gaat?
Bij een recht van opstal wordt dan in eerste instantie de
hypotheekhouder eigenaar, maar bij het uitblijven van retributie
wordt via natrekking de grondeigenaar eigenaar van de opstallen.
Die situatie is wel theoretisch. De installatie vertegenwoordigd
een hoge waarde en de investering van circa €500.000/ha wordt
aan het begin van de looptijd gedaan. Tijdens de looptijd van het
project zijn de opbrengsten op vrijwel elk moment hoger dan de
kosten.

We Make Solar Energy Work!

Wat zijn eventuele ﬁscale consequenties?
Het antwoord op deze vraag kan van persoon tot persoon aardig
variëren. Wel kunnen wij wat inzichten verschaffen over de onderwerpen die van belang zijn om uit te zoeken en voor ons door Alfa
Accountants op een rij zijn gezet.
Zijn zonneparken brandgevaarlijk en wie is aansprakelijk?
Grondgebonden zonneparken staan niet bekend als brandgevaarlijk en de meeste onderdelen (koper, staal, glas) zijn niet vatbaar
voor brand. Het komt in uitzonderlijke gevallen voor dat na kortsluiting omvormers in brand kunnen vliegen. De zeldzame branden
die voorkomen zijn meestal terug te voeren tot ondeugdelijk
geïnstalleerde systemen op daken. Hoe dan ook is de opstal
verzekerd tegen brandschade, opruiming en herbouw.
Hoe ziet de fundering er uit en is er kans dat de drainage doorgesneden wordt?
De fundering is afhankelijk van de ondergrond. Meestal worden de
palen in de grond geslagen of geboord, maar in natte en zwakkere
ondergronden kunnen in sommige gevallen betonvoeten gebruikt
worden. In principe zullen we schade zoals het doorsnijden van
de drainage proberen te voorkomen en houden we bij het layout
design rekening met het drainagesystemen, ook al omdat die voor
het beheer functioneel kunnen zijn.
Is er meer informatie over de investeerders beschikbaar? Zijn
ze solvabel genoeg?
SolarEnergyWorks werkt vaak met Nederlands kapitaal, veelal
beschikbaar gesteld door institutionele investeerders zoals pensioenfondsen en verzekeraars.
Hoe wordt er gekeken naar biodiversiteit en hoe wordt het
zonnepark beheerd?
Dit is een zeer relevant thema voor ons, we doen hier veel mee
rondom onze zonneparken. Er worden in het zonnepark en in de
reststukken bloemenrijke gras- en kruidenmengsels gezaaid om
biodiversiteit te stimuleren. Voor afscheidingen worden vaak
streekeigen planten en struikensoorten gebruik. Ons zonnepark
Aadijk in Almelo wordt door de Europese Commissie gebuikt als
voorbeeld op het gebied van biodiversiteit en het beschermen van
bestuivers. Het aanplanten en beheer wordt bij voorkeur verzorgd
door lokale hoveniers, schapenherders en imkers.

Tel. 085 130 1276
info@solar-ew.com
www.solar-ew.com
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Hoe wordt er gezorgd voor draagvlak voor een zonnepark?
Dit is een erg belangrijk onderwerp voor ons als ontwikkelaar
en hier starten we ook vroegtijdig mee. Het is cruciaal dat we in
goede afstemming met omwonenden en andere belanghebbenden
samenwerken. In de praktijk doen we dit o.a. via informatieavonden, keukentafelgesprekken en afstemming met ambtenaren.

