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Bijna drie jaar na het Akkoord 
van Parijs kan gesteld worden 
dat er grote verschillen 
bestaan tussen de ambities van 
verschillende landen op het 
gebied van duurzaamheid en 
duurzaamheidsambities.

Verenigde Staten 
Zo heeft de Verenigde Staten 
zich teruggetrokken uit het 
Akkoord van Parijs en lijkt zij 
op geen enkele wijze invulling 
te gaan geven aan de gestelde 
internationale doelstellingen. Dit 
geeft een somber toekomstbeeld, 

zeker aangezien de VS goed zijn 
voor 14,4% van de wereldwijde 
uitstoot. 

Compleet tegenovergesteld 
hieraan is de beweging in vele 
andere landen. Zo heeft Zweden 
begin dit jaar de ‘Climate Act’ 
ingevoerd met als doel in 2045 
volledig klimaatneutraal te zijn; 
vijf jaar eerder dan afgesproken 
in het Akkoord van Parijs. Op 
het gebied van de opwekking 
van zonne-energie loopt Zweden 
zelfs waalf jaar voor op schema. 
Hiernaast heeft het Europees 

Parlement in april van dit jaar 
een tweetal wetgevingsresoluties 
aangenomen om de doelstellingen 
van het Akkoord van Parijs te 
kunnen behalen, hetgeen gezien 
kan worden als een Europese 
Klimaatwet.  

Niet alleen binnen Europa 
wordt ambitieus ingezet op de 
verduurzaming. India en China 
hebben beiden hun gestelde 2020 
doelstellingen met betrekking tot 
de opwekking van zonne-energie 
al gehaald.

Drie jaar na het Akkoord van Parijs

Stabiel en concreet beleid is essentieel om de duurzaamheids-
doelstellingen te kunnen halen   - Janine de Ruiter 

Introductie Al jaren wordt 
gesproken over het 
verduurzamen van onze 
energievoorziening en het 
‘uitbannen’ van fossiele 
brandstoffen. Stap voor 
stap is hieraan in de 
afgelopen jaren invulling 
gegeven en worden steeds 
ambitieuzere doelstellingen 
gesteld. Onder andere 
ontwikkelingen van 
windurbine- en 
zonneparken, die steeds 
meer zichtbaar zijn in het 
Nederlandse landschap, 
moeten invulling geven aan 
deze ambities. Hiernaast 
worden energieopwekking 
uit waterkracht en biomassa 
als belangrijke toekomstige 
energiebronnen gezien. De 
genoemde hernieuwbare 
energiebronnen leveren op 
dit moment respectievelijk 
‘slechts’ 8,0%, 1,8%, 0,01% 
en 4,0% van de totale 
elektriciteitsverbruik in 
Nederland. 
     Het overheidsbeleid 
geeft steeds meer invulling 
en sturing aan de gestelde 
duurzaamheidsambities, 
onder andere door het 
Klimaatakkoord dat 
afgelopen zomer is 
gepresenteerd. Ondanks 
dat subsidies nog steeds 
een belangrijke voorwaarde 
zijn voor de energietransitie 
van grijs naar groen, zijn er 
in het buitenland al 
ontwikkelingen bekend 
waarbij hernieuwbare 
energie zonder subsidies 
kan worden opgewekt. 

Is dit in Nederland ook (al) 
mogelijk? Hoe doet 
Nederland het nu eigenlijk 
(in internationaal 
perspectief)? Welke 
uitdagingen liggen er voor 
ons? En, hoe ontwikkelt de 
markt voor duurzame 
energie en meer in 
specifieke zin voor zonne-
energie zich in Nederland?

Wereldwijd beleid

Procentuele oplevering van de totale 
elektriciteitsverbruik in Nederland.

8,0% 4,0%1,8% 0,01%

Windenergie Zonnestroom Waterenergie Biomassa



Gemeenten zullen moeten accelereren 
om ontwikkelingen in zonneparken 
realiseerbaar te houden   - Friso van Heemstra  

Ook het beleid in Nederland krijgt steeds meer vorm. Dit heeft geleid tot de 
Klimaatwet waarin de Tweede Kamer zich vastlegt op energieneutraliteit in 2050. 

SDE+
De werking van 
SDE+ subsidies in 
een notendop 

Met name 
subsidieregelingen 

behoren tot 
het bestuurlijke 
instrumentarium van de 
overheid ter stimulering 
van de ontwikkeling 
van duurzame 
energiebronnen. 
De belangrijkste 
hiervan is de 
Stimulering Duurzame 
Energieproductie 
(SDE+). Deze subsidie 
dekt het verschil 
tussen de kostprijs 
voor duurzame 
energieopwekking en 
de prijs per opgewekte 
kilowattuur (kWh) op de 
elektriciteitsmarkt. 

Sinds 2016 wordt 
zowel in het 

voor- als het najaar 
door middel van een 
openstellingsronde 
in drie fases, tot 
een totaal van € 6 
miljard toegekend aan 
initiatieven voor de 
productie van duurzame 
energie (uit biomassa, 
geothermie, water, wind 
en zon). De hoogte van 
de subsidie is afhankelijk 
van de fase waarin deze 
wordt aangevraagd 
en varieert tussen een 
maximum van  
€ 0,09/kWh en  
€ 0,13/kWh. Ter 
vergelijking; de 
huidige marktprijs 
van elektriciteit ligt 
rond de € 0,20/kWh. 
Dit illustreert tevens 
het belang van deze 
subsidies en dat 
projecten momenteel 
(nog) niet rendabel zijn. 

Het is de eerste keer in de geschiedenis dat in een wet wordt 
vastgelegd hoeveel broeikasgassen er in Nederland mogen 
worden uitgestoten. De Klimaatwet is inmiddels uitgewerkt in 
het concept klimaatakkoord op hoofdlijnen. Dit akkoord is in 
juli van dit jaar gepresenteerd en moet dit jaar nog definitief 
uitgewerkt zijn in concrete afspraken. De  belangrijkste 
punten uit het Nederlandse klimaatakkoord zijn: 

Ondanks de torenhoge ambities blijkt het lastig te worden 
het klimaatakkoord voor einde jaar definitief uitgewerkt te 
krijgen. Het belangrijkste struikelblok tot op heden is dat het 
akkoord nog niet concreet is gemaakt, waardoor het voor het 
Planbureau voor de Leefomgeving niet mogelijk is geweest 
om het plan door te rekenen. Hoewel het klimaatakkoord 
richting geeft, blijven concrete stappen onduidelijk, met 
name over welk partijen, in welk tijdsbestek, en hoe iedereen 
zich aan afspraken gaat houden. Daarnaast is er nog een 
mismatch bij de vergunningverlening. Op dit moment zijn 
gemeentes verantwoordelijk voor de vergunningverlening van 
bijvoorbeeld zonneparken, terwijl de centrale overheid het 
beleid heeft geschreven. Mede doordat er sprake is van een 
NIMBY (not in my back yard) effect, is het realisatieproces 
van duurzame energieprojecten moeizaam en wordt er vaak 
gestuit op protest vanuit de lokale bevolking. 

Ondanks dat er nog de nodige beleidsmatige hobbels genomen 
moeten worden, lijkt ook in Nederland de weg richting 100% 
hernieuwbare energie te zijn ingezet. Deze stappen zijn hard 
nodig aangezien binnen Europa alleen Luxemburg slechter 
dan Nederland scoort op het gebied van de transitie naar 
hernieuwbare bronnen. 

Wat kunnen we praktisch gezien in de komende jaren 
verwachten om te voldoen aan de gestelde ambities? En 
wat zijn naast de beleidsmatige hobbels de praktische 
uitdagingen?

Lorem Ipsum dolor sit amet

Nederland

 In 2030 is 75% van de Nederlandse 
elektriciteit ‘duurzaam’ en wordt zeven keer 
zoveel energie gewonnen uit zon en wind als nu. 
Wanneer de energiebehoefte groeit, zal deze 
factor verder meegroeien;

 Er worden 700 (nieuwe) windturbines op zee 
en 500 op land gerealiseerd in de periode 
tussen 2023 en 2030;

 Er moeten 75 miljoen nieuwe zonnepanelen 
komen om de toename van het 
elektriciteitsverbruik met 32% tot 2030 op te 
kunnen vangen;

 In 2030 wordt 49% minder CO2 uitgestoten, 
o.a. door het beprijzen van CO2-uitstoot in 
Europees en regionaal verband. 

Nederland doelt op 
energieneutraliteit in 20502050
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2.354 
(73,3%)

Voorjaar 2017

2.867 
(49,2%)

Voorjaar 2017
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Effecten van het gevoerde beleid
Sinds 2012 is het jaarlijkse budget voor initiatieven van duurzame 
energieproductie nagenoeg altijd volledig gebruikt. De 
voorjaarsronde van 2018 kende echter een breuk in deze trend, 
met ruim € 2,4 miljard (40%) van het budget dat overbleef. 
Tijdens deze openstelling ontving het RVO 4.535 aanvragen 
(€ 5,3 miljard), waarvan uiteindelijk 3.899 zijn toegekend. 

Deze daling komt met name uit een afname van 
de toegekende subsidie voor energie uit wind 
en biomassa. Voor zonne-energie is deze sinds de 
voorjaarsronde van 2017 namelijk relatief stabiel 
gebleven. In de voorjaarsronde van 2018 werd voor € 2,2 
miljard toegekend aan zonneprojecten. Opmerkelijk is 
dat voor elke euro aan subsidie 50% wordt besteed aan 
zonne-energie projecten. Dit terwijl maar liefst 75% 
van het piekvermogen van de gesubsidieerde projecten 
uit zonne-energie komt.  Dit toont de relatief hoge 
rentabiliteit die zonne-energie heeft in vergelijking met 
andere vormen van duurzame energie. 

Ondanks de hoge rentabiliteit van zonne-energie, is tot 
op heden slechts 729 MWp van de sinds 2014 in totaal 
toegekende 8 GWp aan subsidies gerealiseerd. Dit komt 
neer op 9,1% van de totale pijplijn. Desondanks kan er 

gesteld worden dat de sector in de laatste jaren sterk 
is gegroeid als gevolg van het stimulerende beleid. 
Bij aanvang van 2018 was het opgesteld vermogen uit 
zonne-installaties toegenomen tot 2,9 GWp, gelijk aan 
een jaarlijkse groei van 40% sinds 2014. 

Het aandeel zonnestroom is binnen de totale 
energieproductie dan ook relatief het hardst gestegen. In 
2012 maakte het nog 0,19% uit van de totale Nederlandse 
energieproductie en 1,83% van het aandeel duurzaam 
opgewekte energie. Dit aandeel is in 2017 toegenomen 
tot respectievelijk 1,79% en 12,89%. In dezelfde 
periode maakte het aandeel uit windenenergie bijna 
een verdubbeling mee, gelijk aan de hardste absolute 
groei (+4.703 GWh op jaarbasis). Zowel het relatieve als 
absolute aandeel van stroom uit biomassa daalden in 
deze periode (57,9% in 2012 naar 28,7% in 2017). 

Bron RVO

Bron RVO

Toegekend aandeel 
zonne-energie uit 
SDE+ regeling

2.321 
(38,4%)

1.911 
(57,3%)

Najaar 2017

1.710 
(74,4%)

Voorjaar 2018

Najaar  2017

Toegekende 
subsidie in mln € 

(% totaal)

Vermogen uit projecten 
in MWp (% totaal)

2.030 
(57,0%)

Voorjaar 2018

40%
het opgesteld vermogen 
uit zonne-installaties is 
sinds 2014 jaarlijks met 
40% gegroeid

40%  van het halfjaarlijks 
budget voor duurzame 
energieproductie ongebruikt

€2,4 miljard



De productie van zonnestroom is grofweg 
onder te brengen in drie takken: uit 
commerciële zonneparken, zonnepanelen op 
commercieel- en zonnepanelen op particulier 
vastgoed. Met name de eerste twee staan 
hier centraal, doordat deze op grote schaal 
(kunnen) bijdragen aan de energietransitie.  
     De ontwikkeling van zonneparken heeft 
een ware opmars doorgemaakt. De explosieve 
groei die in 2017 plaatsvond is tevens is 2018 
doorgezet. Naast een algehele groei van 
deze markt wordt het record van grootste 
zonnepark, zowel qua vermogen als aantal 
zonnepanelen, bijna ieder jaar verbroken. Dit 
illustreert de schaalvergroting die de sector 
doormaakt, maar ook de technologische 
verbetering. 

Enkele toonaangevende zonneparken die het 
afgelopen jaar zijn opgeleverd of momenteel 
nog in aanbouw zijn:  

    Nyrstar in Budel  (44MWP)  

    Scaldia in Vlissingen-Oost (54.5    
    MWP) 

    Kollumerwaard (100 MWP) 
    Vlagtwedde (110 MWP) in Midden- 
    Groningen

    Moerdijk Shell: Ongeveer 76.000   
    panelen, 27 MW. Shell gaat alle  
    stroom zelf afnemen, bouw begonnen   
    in 2018, stroom levering vanaf 2019

    Zonnepark bij Chemelot in Limburg  
    in aanbouw: 10.000 panelen op  
    voormalige stortplaats van DSM

Naast de meer traditionele zonneparken 
die al zijn gerealiseerd of in aanbouw zijn, 
wordt ook een nieuw soort initiatieven 

in Nederland verwacht. Inmiddels zijn 
er goede voorbeelden uit het buitenland 
bekend, die ook in Nederland kunnen 
worden gerealiseerd.  Met name drijvende 
zonneparken hebben veel potentie. 
Voordelen hiervan zijn een veronderstelde 
rendementstoename door het meedraaien 
van panelen, koelingsmogelijkheden en 
reflectie in van het water. Dit zou tot wel 
30% hogere opbrengst kunnen leveren in 
vergelijking tot zonnepanelen op het dak. 
China heeft bijvoorbeeld als het voortouw 
genomen door een drijvend zonnepark 
van 40 MW op een verlaten kolenmijn 
te realiseren. Dichter bij huis zijn op een 
drinkwaterreservoir in London 23.000 
panelen gerealiseerd, goed voor 6.3 MW.

Naast solitair ontwikkelde zonneparken, 
is er ook steeds meer sprake van realisatie 
van zonnepanelen op distributiecentra. 
In 2018 is door KiesZon bijvoorbeeld het 
grootste single-roof zonnedak van Nederland 
gerealiseerd. Hier zijn 28.000 panelen, gelijk 
aan 7,7 MW, op logistiek centrum Greenport 
Venlo geplaatst. De helft van de opgewekte 
energie wordt door de huurder van het 
vastgoed afgenomen, waardoor de  resterende 
zonnestroom aan het net kan worden 

geleverd. Een ander voorbeeld is het 
distributiecentrum van Albert Heijn, waarop 
10.788 zonnepanelen zijn gerealiseerd. 
    Ondanks de kleinschaligheid van 
particuliere initiatieven, dragen deze ook 
steeds meer bij aan de totale opwekking 
uit zonne-energie. Zo is er medio 2018 
door Enexis te kennen gegeven dat het de 
grens van 1 GW aan piekvermogen heeft 
doorbroken, met een totale installatie van 
250.000 zonnepanelen bij kleingebruikers 
sinds 2012. In 2018 zal bovendien een 
recordaantal aan zonnepanelen en vermogen 
worden geïnstalleerd bij kleinverbruikers. 
     De explosieve groei van zonnestroom 
projecten, en projecten van hernieuwbare 
energie in de brede zin, laat zien dat 
Nederland de eerste echte stappen in de 
goede richting heeft gezet. Deze trend wordt 
ook de komende jaren doorgezet. SDE+ 
subsidies, die zeer bepalend zijn (geweest) 
als aanjager van dergelijke initiatieven, 
blijven in ieder geval beschikbaar tot en met 
2025. Duidelijk is wel dat de vergoedingen 
omlaag gaan als gevolg van de aanhoudende 
kostprijsdaling van stroom uit zon- en 
windenergie. Hierdoor zijn er voor de sector 
in de toekomst nog de nodige uitdagingen. 

Bron  CBS

Grafiek  Aandeel hernieuwbare elektriciteit in totaal bruto nationale productie 

Legenda   Waterkracht    Windenergie   Zonnestroom   Biomassa
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123.000 141.204 320.000

30,8 MW 54,5 MW 109,8 MW
Hans Hoven Hans Hoven Solarcentury/Powerfield

Tabel Op jaarlijkse basis wordt het record voor grootste zonnepark verbroken
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Uitdagingen voor de toekomst

Maar ook op andere vlakken kan het beleid 
worden verbeterd. Doordat netbeheerders 
monopolisten zijn, worden elektriciteitsprijzen 
gereguleerd door de ACM en op hetzelfde peil 
gehouden. Dit haalt echter ook de marktwerking 
uit de onderkant van de markt; waar groene 
energie wettelijk niet voor een goedkopere 
prijs kan worden aangeboden. Het breed 
implementeren van vaste prijsafspraken tussen 
afnemers en producten in de vorm van Power-
Purchase-Agreements (PPÀ s) kan hier als 
oplossing voor dienen. Zo kan hernieuwbare 
energie tegen een vast tarief worden aangeboden, 
waar het extra aantrekkelijk wordt naarmate 
fossiele brandstoffen duurder worden. 
     Daarnaast bestaat op beleidsmatig vlak 
de mismatch tussen de landelijke overheid 
en lokale overheden.  Als remedie is er in het 
Verenigd Koninkrijk voor gekozen om de 
beleidsverplichting naar een hoger niveau te 
tillen en nationaal meer regie te pakken. Dit 
zorgde voor meer uniformiteit en maakt het 
de markt eenvoudiger om ontwikkelingen 
te realiseren op logische plekken. Het is de 
verwachting dat een dergelijke aanpak ook in 
Nederland soelaas gaat bieden. Naast het beleid 
dat verder ter uitvoering gebracht moet worden, 
bestaan er ook de nodige praktische uitdagingen 
voor de toekomst.

Capaciteitstekorten op het 
elektriciteitsnetwerk
Zo vraagt de toename aan productie uit 
hernieuwbare bronnen om een uitbreiding van 
het elektriciteitsnetwerk. Met ruim 7 GW aan 
extra vermogen in de pijplijn van zonnestroom is 
het ook zeker dat we op koers zijn richting 
capaciteitstekorten. In dat geval zou de 
stroomversnelling waarin deze sector zich 
bevindt stilvallen. 

In Drenthe en Groningen zijn de eerste 
capaciteitsproblemen voor zonnestroom 
al gesignaleerd door Tennet en Enexis. 
Uitbreiding van het net kost veel tijd, waar 
meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen. 
Allereerst hebben fysieke benodigdheden voor 
uitbreiding doorgaans een lange fabricage- en 
leveringstijd, oplopend tot 1 á 2 jaar. Daarnaast 
moet er gewacht worden op toestemming 

vanuit de overheid, omdat netbeheerders geen 
winstoogmerk hebben en de kosten op rekening 
van de belastingbetaler komen. Ook wachten 
netbeheerders vaak met (dure en langdurige) 
upgrades totdat er absolute zekerheid is over de 
juiste aanpak. Er wordt kortom vaak achter de 
feiten aangelopen. Structureel overleg tussen 
netbeheerder, gemeente en ontwikkelaar/
grondeigenaar, essentieel voor een snelle 
doorlooptijd, gebeurt dan ook nog te beperkt. Op 
deze manier kan er bijvoorbeeld geanticipeerd 
worden op de benodigde capaciteitsgroei van 
het elektriciteitsnetwerk. Hier kan beleidsmatig 
op een andere manier op worden ingespeeld. 
Aanpassingen in de wet zouden besparingen op 
netkabels kunnen realiseren, omdat alles nog op 
maximale capaciteit wordt berekend en dubbele 
back-up kabels worden aangelegd.  

Bottom-line is in ieder geval additioneel budget 
nodig om de noodzakelijke uitbreidingen te 
kunnen realiseren. Een methode hiervoor is 
om een differentiatie aan te brengen tussen de 
kosten van het netwerk en die van de realisatie 
en opwekking van hernieuwbare energie. Het 
faciliteren van het netwerk kan gezien worden als 
een taak van de overheid en niet van de markt; 
zeker gelet op de torenhoge ambities van de 
overheid. 

Tijd
Naast investeringen en overheidsbeleid zal de tijd 
mee gaan helpen. De kostprijs voor het opwekken 
van de stroom bevindt zich al jaren in een sterk 
neerwaartse trend en de verwachting is dat deze 
daling doorzet. Deze daling is het gevolg van 
onder andere innovaties, schaalvergroting, 
prijsdalingen van belangrijke grondstoffen en 
betere financieringsmogelijkheden. Een goed 
voorbeeld hiervan is het windmolenproject 
Hollandse Kust (Zuid), dat in 2022 operationeel 
moet zijn. De ontwikkelkosten hiervan zijn 
bijvoorbeeld 70% lager geraamd dan in 2013. 
Dergelijke dalingen van de kostprijs zijn ook voor 
zonneparkprojecten te voorzien. Ook bij een 
sterke daling van de kostprijs blijven 
hernieuwbare energieprojecten nog steeds 
afhankelijk van subsidies. Dit werd recentelijk 
weer benadrukt door een onderzoek van de 
Algemene Rekenkamer. Maar komt hier ooit een 
oplossing voor?

Beleidsmatig blijft er ruimte voor verbetering, 
onder andere door de concrete uitwerking van het 
klimaatakkoord zoals eerder beschreven. 

HOE ZONNIG IS DE 
TOEKOMST VOOR ZONNE-
ENERGIE?

Voor zonneparken ziet de nabije 
toekomst er rooskleuriger uit dan voor 
windparken. Door de kleinere schaal en 
kortere realisatieperiode van 
zonneparken, is de verwachting dat 
deze ook sneller subsidieloos rendabel 
worden. In het buitenland bestaan de 
eerste subsidieloze parken zelfs al. Zo 
opende het Verenigd Koninkrijk het 
eerste subsidieloze park in 2017, met 
name gedreven door noodzaak 
aangezien subsidies hier volledig in de 
ban zijn gedaan. Zuid-Europese landen 
(o.a. ES, FR, PT, IT) lopen vooruit op dit 
gebied.

Realisatie van het eerste 
subsidieloze park in de 
Verenigd Koninkrijk

2017

Tijd
. De kostprijs voor het opwekken 

van de stroom bevindt zich al 
jaren in een sterk neerwaartse 
trend en de verwachting is dat 

deze daling doorzet.



Een totale investering van 
$160,8 miljard (2017) in 
zonne-energie, een stijging van 
18% ten opzichte van 2016

wat betekent dit voor beleggers in zonneparken de komende jaren?

Savills Outlook
Met de huidige pijplijn 
aan projecten staat het 
buiten kijf dat de sector 
van grootschalige 
zonnestroom in de 
komende jaren zal 
groeien. Ondanks dat de 
wil van de politiek en de 
markt er is, blijft 
verregaande focus op 
professionalisering 
noodzakelijk. De 
volgende ontwikkelingen 
zijn hierbij van grote 
invloed op het tempo van 
de ontwikkeling van de 
sector:

1Concrete invulling en 
uitwerking van beleid;

2Concrete langjarige 
toezeggingen van de 

overheid voor subsidies;

3Investerings-
budgetten 

ter uitbreiding en 
optimalisering van het 
elektriciteitsnetwerk;

4Verdere kostendaling 
als gevolg van 

(technologische) 
ontwikkeling;

5Het breed 
implementeren van 

PPA’s tussen afnemer en 
producent.

Voor beleggers geldt dat 
hoe meer concreet 
invulling wordt gegeven 
aan genoemde 
ontwikkelingen, des te 
interessanter de sector 
voor beleggers wordt. 
Andersom geldt ook dat 
hoe meer beleggers 
durven in te stappen, dit 
een boost kan geven aan 
de ontwikkeling van de 
sector. Op alle vlakken 
kan er worden gesteld 
dat Nederland op de 
goede op weg is naar een 
energie-neutrale 
samenleving, maar de 
bestemming nog niet is 
bereikt. 

De (technologische) vooruitgang op de markt voor 
zonnestroom is beleggers niet onopgemerkt gebleven. Volgens 
de UNEP werd er in 2017 wereldwijd meer geld geïnvesteerd in 
zonne-energie dan in kolen, gas en nucleaire energie samen. 
In totaal bedroeg dit $160.8 miljard, een stijging van 18% ten 
opzichte van 2016. Met name de Chinese markt is hier een 
belangrijke drijfveer in geweest, dat voor meer dan de helft 
bijdroeg aan de 98 GW aan nieuw gerealiseerd vermogen.    
    Ook in Nederland is een groeiende interesse waarneembaar. 
Hiervoor pachten ontwikkelaars en beleggers vaak grond 
bij boeren, schaffen panelen aan en exploiteren het park 
gedurende een periode van tenminste 15 jaar. Mede door de 
toegenomen interesse vertoont de markt ook steeds meer 
tekenen van volwassenheid. Hierbij worden steeds meer 
partijen actief binnen deze sector en ontstaat een andere 
en grotere dynamiek. Waar in eerste instantie partijen 
investeerden in de ontwikkeling van zonne-parken en 
deze vervolgens in portefeuille hielden, mede door gebrek 
aan investeerders voor dit type product, worden nu op de 
Nederlandse markt de eerste ontwikkelingen verkocht aan 
beleggers. Ook worden strategische allianties gesloten om 

schaalvergroting te kunnen realiseren binnen zulke projecten. 
Een voorbeeld is dat van het Britse Solarcentury en het 
Nederlandse Powerfield dat samenwerken aan het grootste 
zonnepark van Nederland (Vlagtwedde). 
    De voornaamste reden voor de meer traditionele 
beleggers om in te stappen, is de toegenomen zekerheid 
over de rendabiliteit van zonneparken (o.a. door SDE+) 
en schaalvergroting. Met name bedrijven uit Duitsland, 
Scandinavië, Engeland en China worden hierdoor 
aangetrokken. Als resultaat komt naar schatting een derde 
van het SDE+ budget in buitenlandse handen. Daarnaast zorgt 
het voor een ware ‘run’ op vrije grond met het doel om in één 
keer tienduizenden zonnepanelen te kunnen plaatsen. Dit 
kan zorgen voor een opwaartse druk op de grondprijzen van 
agrarische gronden.   
    Dit alles duidt op een volwassen wordende markt met een 
positieve groeiverwachting tot gevolg. Dit wordt in de praktijk 
ook bevestigd. Deens investeerder in duurzame energie Obton 
heeft bijvoorbeeld aangegeven de komende jaren € 100 mln 
op jaarbasis te gaan investeren in Nederlandse zonnestroom 
projecten. Verwacht wordt dat het hier niet bij gaat blijven.  

18% 4%

Beleggingsmarkt

18%
$160,8 miljard

Drijvende Zonnepanelen park Yamakura Dam, Japan

De beleggingsmarkt voor zonneparken heeft in de laatste jaren 
een steeds meer volwassen karakter gekregen   - Jordy Kleemans

7

Renewable Energy - Zonneparken



Renewable Energy - Zonneparken

Key findings
Renewable energy Zonneparken 
 

1Door initieel beperkt doeltreffend en te 
laat ingezet beleid, haalt Nederland haar 

kortetermijn klimaatdoelen waarschijnlijk 
niet.

2Nederland lijkt nu in beleidsmatige 
(o.a. door de Klimaatwet en het 

Klimaatakkoord) en praktisch zin met een 
inhaalrace bezig te zijn. Hierdoor groeit 
de vraag voor energie uit hernieuwbare 
energiebronnen verder.

3Toename aan alternatieve 
energiebronnen leidt wel tot druk op 

het elektriciteitsnet.

4Zonnestroomprojecten en de 
sector als geheel maken een sterke 

schaalvergroting door, mede als gevolg 
van technologische ontwikkelingen.

5De toegekende SDE+ subsidies voor 
elektriciteitsproductie uit biomassa 

en windenergie zijn door afgenomen 
interesse gedaald, waar de interesse voor 
zonne-energieprojecten constant is.

6De ontwikkeling van de zonnepark 
sector bevindt zich in een 

stroomversnelling, maar inzet op verdere 
professionalisering blijft essentieel.

7Steeds meer beleggers hebben 
interesse in het product zonneparken 

en naar verwachting neemt dit aandeel de 
komende jaren alleen maar toe.

Zonnestroomprojecten maken een sterke schaalvergroting door

DOOR INITIEEL BEPERKT 
DOELTREFFEND EN TE LAAT 
INGEZET BELEID, HAALT 
NEDERLAND HAAR KORTE 
TERMIJN KLIMAATDOELEN 
WAARSCHIJNLIJK NIET.
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