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1. Opdracht

Binnen de gemeente Noordoostpolder is de vraag gerezen of het haalbaar is een eigen 
zonnepark op een verantwoorde wijze te exploiteren. Daartoe zijn een aantal locaties 
beschikbaar. Stichting Synnovem heeft van de gemeente Noordoostpolder de opdracht 
gekregen	onderzoek	te	doen	welke	locatie	de	meest	gunstige	is	en	wat	het	effect	is	van	een	
eventuele samenwerking met andere partijen.

Voorts	dient	in	beeld	te	worden	gebracht	welk	effect	dit	voor	de	gemeente	als	geheel	
heeft. Het haalbaarheidsonderzoek zal tevens moeten dienen als input voor de bestuurlijke 
besluitvorming.

Onderdelen en criteria van dit haalbaarheidsonderzoek zijn: 
• Locatieonderzoek en voorkeursvolgorde;
• Technische,	financiële,	juridische	en	organisatorische	haalbaarheid	van	maximaal	drie	

potentiële locaties; 
• Samenwerkingsmogelijkheden; 
• Onderbouwing/input voor bestuurlijke besluitvorming; 
• Het onderzoek voldoet aan de vereisten om als input (haalbaarheidsstudie) bij de SDE+ 

aanvraag te kunnen dienen;
• Advies vervolg.

In dit haalbaarheidsonderzoek worden bovengenoemde punten nader beschreven.
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2. Energieakkoord en beleid

De uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de energiebehoefte kan worden beperkt door
energiebesparing en door grootschalige inzet van duurzame energiebronnen. Een dergelijke
omschakeling in de Nederlandse elektriciteitsvoorziening betekent een forse inspanning. 

Nederland heeft voor wat betreft de doelstelling op het gebied van duurzame energie 
aansluiting gezocht bij de taakstelling die in Europees verband is geformuleerd. Deze EU-
taakstelling voor duurzame energie bedraagt voor Nederland 14% van het energiegebruik in 
2020.

De Nederlandse regering heeft met het Nationaal Energieakkoord die Europese taakstelling 
voor Nederland verhoogd naar 16% in het jaar 2023. In 2023 moet derhalve 16% van het totale 
jaarlijkse energieverbruik afkomstig zijn uit duurzame energiebronnen. Voor de overheid 
is zonne-energie, naast andere vormen van duurzame energie, één van de bronnen van 
duurzame energie die benut moet worden om aan die doelstelling te kunnen voldoen.

Provinciaal beleid in Nederland in algemene zin: 
Opvallend is dat er weinig provincies zijn die een stimulerend beleid voeren ten aanzien 
van zonneparken. De meeste provinciale verordeningen en bestemmingsplannen bieden 
geen mogelijkheden om direct op kleine of grote schaal zonnevelden te realiseren. 
Doordat	specifiek	beleid	ontbreekt,	krijgen	initiatiefnemers	niet	alleen	te	maken	met	een	
bestemmingsplanprocedure, maar ook met een ruimtelijk afwegingsproces. Een zonnepark 
realiseren kan daarmee een tijdrovend traject worden.
De reden van deze situatie is dat diverse provincies achter lopen met de beleidsvorming op 
dit thema, een organisatorisch hiaat. Inhoudelijk gezien vormt met name de landschappelijke 
impact en het mogelijke verlies aan goede landbouwgrond de voornaamste zorg. 

Beleid provincie Flevoland:
De provincie Flevoland staat positief tegenover duurzame energie. De provincie wil duurzame 
energie bevorderen, maar op het gebied van zonneparken wordt dit beleidsmatig nog niet 
in concreet beleid vertaald, de provincie is op dit onderdeel zelfs enigszins terughoudend.  
De	beleidsmatige	kaders		betreffende	het	ontwikkelen	van	zonneparken	zijn		nog	niet	altijd		
duidelijk, waardoor er  terughoudendheid ten aanzien van initiatieven als het zonnepark 
Emmeloord is. Medewerking verlenen door de provincie aan een zonnepark te Lelystad biedt 
echter perspectief, hierdoor worden de mogelijkheden voor zonneparken op andere locaties in 
de	provincie	naar	verwachting	ook	groter	(“schaap	over	de	dam	effect”).		
De provincie Flevoland heeft aangegeven dat op termijn de ontwikkeling van zonneparken 
in het algemeen, mits goed onderbouwd, breder zal worden geaccepteerd.  Daarnaast is 
de	“koudwatervrees”	ten	aanzien	van	de	realisering	van	zonneparken	in	Nederland	aan	het	
verdwijnen.	Daarmee	wordt	een	zonnepark	meer	gezien	als	een	“normale	voorziening”.	
De verwachting is dat er met een goede ruimtelijke onderbouwing uiteindelijk provinciale 
medewerking aan het zonnepark te Emmeloord zal worden verleend.
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Beleid gemeente Noordoostpolder: 
De gemeente Noordoostpolder wil met het zonnepark een bijdrage leveren aan de 
doelstelling om meer duurzame energie te produceren. De gemeente streeft naar een 
energieneutrale gemeentelijke organisatie in 2020. Inmiddels zijn er daarom al zonnepanelen 
aangebracht op de daken van de gemeentelijke gebouwen.  Dit dekt echter niet het volledige 
gemeentelijk elektriciteitsverbruik. Op gemeentelijke daken is geen ruimte voor meer 
capaciteit en die zal dan ook op een andere wijze moeten worden gevonden. Een zonnepark 
is daarvoor geschikt en zorgt voor de gewenste doelstelling om in 2020 een energieneutrale 
organisatie te zijn. 

Realisering van een zonnepark sluit aan bij de doelen van het nationale en internationale 
klimaatbeleid dat is gericht op het toepassen van duurzame energie en het beperken van 
de uitstoot van broeikasgassen zoals koolstofdioxide. De plannen tot realisering van een 
zonnepark in Emmeloord passen dan ook in het overheidsbeleid.
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3. Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de gemeente vastlegt wat de bestemming 
van de grond is. In een bestemmingsplan zijn de gebruiks- en de bouwmogelijkheden 
vastgelegd voor een afgebakend stuk grond of gebied.  De toelichting van een 
bestemmingsplan bevat een beschrijving van de gewenste ontwikkeling of het gebied, een 
toetsing aan het relevante beleid, een verantwoording voor de gekozen bestemmingen en 
toont aan dat de ontwikkeling uitvoerbaar is. Om de uitvoerbaarheid te beoordelen wordt 
naar verschillende aspecten gekeken: milieu (onder andere: bodem, geluid, geur, veiligheid), 
archeologie,	ecologie,	water	en	financiën.	

Een zonnepark is een relatief nieuw begrip in Nederland. Bij de meeste initiatieven in 
Nederland is het vigerende bestemmingsplan niet toereikend voor de realisering van een 
zonnepark. Afhankelijk van de omschrijving en bepalingen kunnen gemeenten wel of geen 
vergunning verlenen voor de bouw van een park. Bij sommige gemeenten zijn de bepalingen 
op met name bedrijventerreinen vrij ruim omschreven, zodat er een vergunning kan worden 
verleend. 

In de verkennende gesprekken die wij hebben gevoerd met de deskundigen van de ambtelijke 
dienst van de gemeente Noordoostpolder is gebleken dat de bestemmingsplannen voor alle 
beoogde locaties voor een zonnepark niet voldoen voor een directe vergunningverlening 
voor de realisatie van een zonnepark. In tegenstelling tot een zonne-installatie op daken van 
een gebouw is een zonnepark op de grond vergunningplichtig en die vergunning kan alleen 
worden verleend indien het bestemmingsplan het gebruik mogelijk maakt. 

In dit geval moet er derhalve een bestemmingsplanwijziging worden uitgevoerd. Voor 
het toekennen van een SDE+ subsidie is een  omgevingsvergunning noodzakelijk. Voor 
het uitvoeren van een bestemmingsplanwijziging zijn er verschillende scenario’s en soms 
verschillende interpretaties van bepalingen. Wij adviseren dan ook op korte termijn een 
ambtelijke voorbereidingsgroep op te richten die de verschillende bestemmingsplannen van 
de beoogde locaties onder de loep houdt om te kijken wat de mogelijkheden zijn en welke 
procedure het best kan worden ingezet om de realisatie van een zonnepark mogelijk te 
maken. 
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4. Stimuleringsmaatregelen overheid (SDE)

De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert de productie van duurzame 
energie. De SDE+ dekt het ‘gat’ tussen de prijs van grijze en groene stroom. Voor de SDE+ is 
één budget beschikbaar voor alle technieken. Dit budget bedraagt voor 2016 € 4,0 miljard 
(voorjaar) en € 5,0 miljard (najaar). Dit is ten opzichte van 2014 en 2015 een verruiming, toen 
was per jaar € 3,5 miljard beschikbaar; derhalve in totaal voor 2016:  € 9,0 miljard. 

De technieken binnen de SDE+ zijn ingedeeld in verschillende fases op basis van de berekende 
kostprijs door de overheid. In totaal zijn er voor de SDE+ in 2016 vier fasen. Voor een PV-
systeem geldt dat deze zijn ingedeeld in fase drie met een basisbedrag van € 0,128. Het is ook 
mogelijk de SDE+ voor een PV-systeem aan te vragen in een eerdere fase. De hoogte van de 
verschillende fasen voor een PV-systeem staan in Bijlage I aangegeven.

De aanvragen voor een SDE+ 2016 worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld en 
als de grens van totale beschikbare middelen is bereikt, is er geen zicht meer op subsidie. 
Derhalve hoe eerder de aanvraag wordt ingediend, hoe meer kans er is op toekenning van de 
subsidie (gevolg is wel een lagere subsidie ).

De berekening voor de te ontvangen SDE+2016 subsidie werkt als volgt. U ontvangt bij 
toekenning van de SDE+ subsidie een beschikking van de RVO. Daarin staat voor welk 
basisbedrag en hoeveel kWh u subsidie krijgt. Deze subsidie is een exploitatiesubsidie, deze 
wordt uitgekeerd naarmate er kWh wordt opgewekt. Dit gedurende een periode van 15 jaar 
lang (met als uitloop een 16e jaar om de subsidie vol te maken).

Aangezien de SDE+subsidie het verschil tussen de kostprijs van grijze en groene stroom 
compenseert, wordt door de overheid jaarlijks de kostprijs van grijze stroom berekend en 
gecorrigeerd op het basisbedrag. Aangezien deze correctie de markt volgt, is de totaalsom van 
SDE+subsidie en verkoop van de opgewekte stroom gedurende de gehele periode stabiel.
De prijs van grijze stroom wordt tot maximaal de basisenergieprijs (€ 0,035) gecompenseerd. 
Wordt de energieprijs voor grijze stroom nog lager, dan compenseert de SDE+het verschil 
tussen de kostprijs van grijze en groene stroom niet meer volledig.
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5. Financieel

Een gezonde businesscase voor een zonnepark is haalbaar indien twee factoren goed 
beheersbaar zijn. Deze twee factoren zijn de grondprijs en de aansluitkosten. Verder speelt 
de rol van de gemeente ook mee bij de bepaling van de hoogte van de leges en de aanslag 
Onroerende Zaakbelasting. Deze factoren samen kunnen er voor zorgen dat een gezonde 
businesscase haalbaar wordt of onmogelijk wordt.

Verder is het van belang te weten of een zuid opstelling mogelijk is. In een zuid opstelling 
wordt het beste rendement per paneel behaald. Afhankelijk hoeveel ruimte er tussen de rijen 
panelen wordt gecreëerd, zullen er een aantal panelen per hectare geplaatst kunnen worden. 
Wij gaan uit van 3.300 panelen per hectare. Dat is over het algemeen een realistisch aantal. 

Er worden ook wel velden aangelegd in de oost-west opstelling. De panelen worden in dat 
geval		als	“dakjes”	geplaatst,	waardoor	er	meer	panelen	per	hectare	kunnen	worden	geplaatst.	
In een dergelijk  scenario kunnen er meer panelen worden geplaatst, maar zal de opbrengst 
per paneel lager worden. 

Zie voor de cijfermatige uitwerking de bijlagen II, III en IV.

5.a. Investeringsoverzicht

Een zonnepark bestaat uit een aantal onderdelen. In de eerste plaats uiteraard de installatie: 
de	panelen	en	daarbij	de	“tafels”	(draagconstructie	en	verankering	in	de	grond),	omvormers	
en optimizers inclusief bekabeling. Dit onderdeel wordt over het algemeen uitgedrukt in een 
prijs per Wattpiek. Wij nemen in onze businesscase € 1,00 per Wp op als prijs. Dat is over het 
algemeen reëel qua prijs-kwaliteit verhouding.

De panelen gaan naar verwachting circa 25 jaar mee, de omvormers ongeveer de helft van 
die periode. Er zijn afspraken met de leverancier te maken waardoor de garantieperiode 
voor omvormers naar 15 jaar gaat, waardoor de omvormers gedurende de projectperiode 
van de SDE-looptijd niet hoeven te worden vervangen. De panelen liggen op tafels, deze 
tafels zijn verankerd in de grond. Daar zijn verschillende technieken voor, afhankelijk van de 
samenstelling	van	de	grond.	Schroeffundering	is	de	meest	toegepaste	manier.	Daarnaast	
worden ook betonplaten gebruikt die op de grond liggen en er voor zorgen dat de tafels op 
de	juiste	plaats	blijven	staan	(wordt	vooral	gebruikt	wanneer	de	schroeffundering	te	weinig	
houvast krijgt in de grond of wanneer boren niet mogelijk is).

Een ander onderdeel van de investering vormt de inrichting van het terrein. De grond moet 
worden bewerkt (egaliseren) en klaargemaakt voor het plaatsen van de tafels. Na het plaatsen 
van de tafels zal er wellicht nog iets gedaan moeten worden aan de aankleding van het terrein 
(onder andere terreinafwerking en inpassing landschap/verfraaiing). 
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Verder zal de verzekering eisen, dat er een hekwerk om het zonnepark wordt geplaatst. Voor 
de veiligheid is een hekwerk van belang. Er moet worden voorkomen dat ongenode gasten het 
terrein op kunnen komen. Dat is van belang voor het voorkomen van diefstal, vandalisme en 
ongelukken. 

De grond is in eigendom bij de gemeente. De gemeente rekent een pachtprijs van € 4.500 per 
hectare. We gaan uit van een indexering van de jaarlijkse pachtprijs van 2% per jaar.

De zonnepanelen wekken stroom op en deze stroom moet uiteindelijk weer op het net terecht 
komen. Daarvoor is een transformator en een aansluiting nodig. De transformator kan worden 
gekocht of gehuurd. De hoogte van de aansluitkosten is sterk afhankelijk waar de leidingen 
liggen.	Deze	kosten	kunnen	flink	oplopen.	Door	te	kiezen	voor	een	iets	kleinere	aansluiting	
(1 MVA t/m 2 MVA) kunnen de kosten worden beperkt tot € 50.000. Wanneer gekozen zou 
worden voor een grotere aansluiting op locatie De Munt, dan zouden de aansluitkosten circa € 
775.000 bedragen. Voor meer informatie daarover, zie hoofdstuk 6.

De overige kosten bestaan vooral uit kosten uit het voorbereidingstraject, leges gemeente en 
voorfinancieringskosten.	

5.b. Exploitatieoverzicht

Naast de opbrengst voor de verkoop van de opgewekte stroom, moet er ook rekening worden 
gehouden	met	exploitatiekosten.	Naast	de	afschrijving-	en	financieringskosten	houden	wij	
rekening met verzekeringskosten (schade, aansprakelijkheid en diefstal), administratiekosten, 
pacht (bij pacht en dus geen eigendom van de grond), onderhoud van het terrein (meestal 
grazen schapen rond de panelen, daarnaast zal enkele malen per jaar het gras aan de zijkanten 
moeten worden gemaaid), onderhoud zonnepanelen (schoonmaak en controle), kosten 
netbeheer en meetdiensten (om te meten hoeveel stroom daadwerkelijk is opgewekt). 

Verder moet rekening worden gehouden met vaste lasten zoals de OZB en Waterschapslasten. 
Deze OZB belasting kan behoorlijk oplopen aangezien de waarde van een park zeker in het 
begin relatief groot is. Vaak wordt bij de bepaling van de waarde van het park rekening 
gehouden met een jaarlijkse afschrijving. Overigens zijn er ook gemeenten die een speciaal 
(lager) tarief hanteren voor dit zonneparken. De reden om dit te doen is om een dergelijk 
project als voortrekkersproject te stimuleren en zodoende de investeringen in duurzame 
energie aan te jagen. 
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6. Toegang tot het elektriciteitsnetwerk en techniek

Zonnepark en aansluiting
Om de opgewekte energie op het net te zetten, heeft een zonnepark een aansluiting op het 
elektriciteitsnetwerk nodig. In Noordoostpolder is dat het netwerk van netbeheerder Liander 
(sinds 1 januari 2016).

Naarmate het vermogen van een zonnepark groter wordt (meer panelen dus meer Wpiek), 
wordt de aansluiting complexer. Bij zonneparken met een vermogen in de orde van enkele 
MW’s piek is de aansluiting het meest complex en het kostbaarst. Ook zijn er maar enkele 
punten waar de koppeling met het net kan worden gemaakt. Meestal gaat het bij zonneparken 
om een aansluiting op een zogenaamd onderstation (OS) en soms op een regelstation dat 
voldoende capaciteit heeft om de zonne-energie op te nemen. 

In Noordoostpolder zijn de voor de hand liggende aansluitpunten het OS bij Emmeloord en 
het OS bij Luttelgeest. Voor de zwaarste aansluitingen zijn de kosten circa € 250.000 en een 
bedrag voor de kabel per meter variërend van €120 tot € 200.

Opgemerkt wordt dat meerdere kleine aansluitingen goedkoper kunnen uitvallen dan 
één grote. Liander staat echter niet toe dat één zonnepark op dezelfde locatie meerdere 
aansluitingen krijgt. Dit zou lagere kosten opleveren voor de klant, maar duurder uitvallen 
voor Liander.  Meerdere kleinere zonneparken op meerdere locaties kunnen wel afzonderlijk 
worden aangesloten. 

Wensen gemeente Noordoostpolder
De gemeente Noordoostpolder wil het elektriciteitsverbruik van haar eigen gebouwen en 
installaties afdekken met duurzaam opgewekte energie, bij voorkeur energie opgewekt met 
zonnepanelen. Het gaat om een hoeveelheid van 3.500.000 kWh. Om dit via een zonnepark 
af te dekken is een park nodig van circa 4 MWpiek, dit vraagt een terreinoppervlakte van 
circa vier hectare en kost circa vijf miljoen Euro. Doordat de aansluitkosten van een groter 
oppervlakte	zonnepanelen	significant	groter	is,	wordt	gekozen	voor	een	kleinere	oppervlakte.	
Daardoor	kan	de	businesscase	“rondgerekend”	worden.		

Om de gewenste energiedoelstelling te halen, is het realiseren van een zonnepark nodig. 
Door de gemeente zijn daarvoor drie locaties naar voren gebracht als ontwikkellocatie, twee 
op bedrijventerrein De Munt en één te Luttelgeest. De locaties zijn genomineerd als locatie 
voor een zonnepark, omdat de grond in eigendom van de gemeente is, de locaties voldoende 
omvang hebben om de benodigde capaciteit aan zonnepanelen te plaatsen en omdat 
de elektriciteitsinfrastructuur in de directe nabijheid geschikt is voor aansluiting van het 
zonnepark op het elektriciteitsnet. Andere locaties voldoen niet of minder aan deze criteria en 
zijn dan ook niet doorgerekend.
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Met het waterschap Zuiderzeeland zijn gesprekken gevoerd over mogelijk participatie 
(zie hoofdstuk 10). Hierbij is ook gesproken over de mogelijkheden van plaatsing van 
zonnepanelen langs de dijken. Het blijkt dat plaatsing op de dijken niet eenvoudig is. 
Plaatsing op dijken geeft veel beperkingen op het gebied van veiligheid. De stabiliteit van 
de dijken in relatie tot de fundering van de stellages van de zonnepanelen is hierbij een 
aandachtspunt. Het waterschap wil dat er zo weinig mogelijk wordt gegraven en geboord 
in dijken. Daarnaast is de beveiliging tegen diefstal en vandalisme van zonnepanelen op een 
langgerekt oppervlakte als een dijk veel moeilijker en daardoor duurder. In de nabijheid van de 
dijken zijn er naast de dijklocaties ook nog percelen grond beschikbaar, deze zijn echter ook 
minder geschikt voor aansluiting op het elektriciteitsnetwerk dan de drie locaties die in dit 
haalbaarheidsonderzoek worden meegenomen.
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7. Ondernemingsvorm

Bij de locaties waar we bij deze uitwerking rekening mee houden, is de gemeente eigenaar 
van de grond en tevens de partij die de exploitatie voor haar rekening wil nemen. Dat is een 
constructie die toegestaan is. De gemeente kan de in rekening gebrachte omzetbelasting 
verrekenen, dat levert geen extra kostenpost op. Indien de gemeente het park in een 
Stichting of Besloten Vennootschap zou exploiteren, worden de resultaten beter afgebakend.  
Bovendien ontstaan er dan betere mogelijkheden om na verloop van tijd het park van de hand 
te doen en over te laten aan een (plaatselijk) initiatief. 

Voor de berekeningen maakt de ondernemingsvorm Stichting of Besloten Vennootschap 
ten opzichte van exploitatie door de gemeente niet veel uit. Aangezien er geen grote 
financiële	resultaten	worden	verwacht,	is	het	eventuele	verschil	in	Vennootschapsbelasting	
verwaarloosbaar.
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8. Onderbouwing en input bestuurlijke besluitvorming

In het coalitieakkoord van de gemeente Noordoostpolder staat het volgende beschreven 
over duurzaamheid: “Duurzaamheid en innovatie gaan hand in hand. We willen ons 
samen met onze inwoners blijven inzetten voor een duurzame Noordoostpolder. We  
ondersteunen initiatieven uit de samenleving. Onze ambitie is dat een duurzame leefwijze  
vanzelfsprekend	is	in	Noordoostpolder”.	

In hetzelfde coalitieakkoord staat de volgende passage over de grondposities van de 
gemeente Noordoostpolder:  “Grond die in het verleden is gekocht voor uitbreiding, verkopen 
we als zich kansen voordoen. Noordoostpolder zal, zo het zich nu laat aanzien, niet veel 
groeien in
inwoneraantal.	Het	is	goed	ons	opnieuw	te	bezinnen	op	onze	grondposities”.

Dit betekent dat het college wil inzetten op duurzaamheid en ook wil kijken naar 
een alternatieve wijze van het gebruik van grond. De prognoses voor de verkoop 
van bedrijventerreinen en woonlocaties zijn landelijk gezien niet positief. Er moet 
dus worden nagedacht over een andere invulling. Het gebruik van gronden voor 
duurzaamheiddoelstellingen zal dan serieus moeten worden overwogen onder het motto 
“twee	vliegen	in	één	klap”.	

Dit haalbaarheidsonderzoek kan als input dienen voor de bestuurlijke besluitvorming om een 
zonnepark in de gemeente Noordoostpolder aan te leggen. 

Daarmee wordt voldaan aan de wens van het college om de mogelijkheden op het gebied van 
zonne-energie te onderzoeken. Een groot zonnepark zal bijdragen aan het uitgangspunt dat 
een duurzame leefwijze vanzelfsprekend is in Noordoostpolder. De aanleg van een dergelijke 
voorziening zal een voorbeeldfunctie krijgen onder bedrijven en bewoners en daarmee een 
aanjagend	effect	sorteren.			
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9. Financiële gevolgen gemeentebreed

Uitgangspunt voor de gemeente is dat de gemeente een voorbeeldfunctie of koplopersfunctie 
heeft als het gaat om het toepassen van duurzame energie. Dergelijke investeringen moeten 
voor de gemeente als geheel echter bij voorkeur minimaal budgettair neutraal verlopen. Om 
dit op een zuivere manier gemeentebreed te bekijken, volgt  hierbij een overzicht van de 
inkomsten	voor	de	gemeente	betreffende	de	investering	(per	locatie):

Leges:
De gemeente brengt leges in rekening voor het toetsen en verlenen van bouwaanvragen 
en vergunningen. De hoogte van de leges is onder andere afhankelijk van de hoogte van de 
investering. De opbrengst hiervan is naar schatting:

Leges opbrengst *1) € 51.000

Ambtelijke uren en kosten *2) € 5.000

Baten uit investeringen € 46.000

OZB:
Vervolgens wordt jaarlijks een bedrag aan OZB in rekening gebracht. Dit bedrag is afhankelijk 
van de waarde van het park. In het eerste jaar wordt de aanslag OZB geschat op € 9.000. 
Na 25 jaar zal die waarde door een jaarlijkse waardevermindering naar schatting nihil zijn. 
De gemiddelde opbrengst OZB voor de gemeente bedraagt 25 x € 4.500 is € 112.500. Voor 
agrarische grond wordt geen OZB in rekening gebracht.

Pacht:
De grond waarop het park staat wordt gepacht van de gemeente. De opbrengst per hectare 
bedraagt € 4.500, terwijl de huidige opbrengst € 2.000 bedraagt. Dit voordeel is voor de 
periode van 25 jaar te berekenen op 25 x € 2.500 is € 62.500 ten opzichte van de huidige 
situatie.

*1) De leges bedragen voor dit project tussen de € 51.000 en € 55.500 euro.
Dit bedrag valt mogelijk hoger uit  wanneer bij de benodigde bestemmingsplanwijziging ook 
een beeldkwaliteitsplan met welstandscriteria wordt vastgesteld. De kosten van toetsing door 
de welstandscommissie bedragen in dat geval afgerond € 10.000.
*2) Dit betreft een schatting van de benodigde ambtelijke inzet voor de toetsing en verlening 
van de omgevingsvergunning.
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10. Mogelijkheid tot samenwerking

Wij hebben de mogelijkheid tot samenwerking onderzocht. Daartoe hebben wij verkennende 
gesprekken gevoerd met het waterschap Zuiderzeeland. Deze organisatie is bezig met 
het bekijken in hoeverre er overgeschakeld kan worden op verduurzaming van het 
energieverbruik. De ambitie van Zuiderzeeland is om drie tot vier megawatt energie op te 
gaan wekken via zonne-energie. In eerste instantie wil Zuiderzeeland bekijken in hoeverre 
deze doelstelling kan worden bereikt via het leggen van zonnepanelen op eigen gebouwen 
en (mogelijk) gronden. Op dit moment loopt er een intern onderzoek bij het waterschap 
naar	de	technische	en	financiële	mogelijkheden	van	investeren	op	eigen	gebouwen	en	
terreinen. Mocht dit onderzoek uitwijzen dat de door het waterschap gewenste opwekken 
van duurzame energie op eigen gebouwen en terreinen niet toereikend is, dan is het 
waterschap geïnteresseerd om te investeren in het zonnepark te Emmeloord. Dat zou een 
schaalvergroting betekenen die een gunstiger businessmodel tot gevolg kan hebben. 

Wij adviseren dan ook de contacten met het waterschap warm te houden voor een mogelijke 
participatie binnen dit project. Anderzijds wil de gemeente Noordoostpolder snel aan de slag. 
Dat	betekent	dat	er	het	best	een	gemeentelijke	besluitvorming	kan	komen	die	“stand	alone”	
is. De gemeente kan in een dergelijk geval besluiten om alleen een zonnepark aan te leggen, 
zonder de participatie van derden. Mocht er een derde partij aan willen sluiten dan kan op 
basis van schaalvergroting en de daarmee samenhangende synergievoordelen alsnog worden 
besloten om in samenwerking een zonnepark te realiseren. 
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11. Locaties

Er zijn door de gemeente drie locaties als mogelijke locatie voor een zonnepark aangegeven. 
Onderstaand worden de drie locaties besproken.

11.a. Locatie De Munt, locatie 1

Bij Emmeloord is een locatie bij bedrijventerrein De Munt van circa zeventien hectare. Hiervan 
wil het bedrijf Koopman veertien hectare gebruiken. Koopman heeft de SDE subsidie al 
eerder binnen gehaald, maar kon de subsidie vanwege constructietechnische redenen niet 
verzilveren. Koopman wil daarvoor nu dit terrein gebruiken. Er resteert dan nog een stuk 
grond van drie hectare. Zowel Koopman als de gemeente zullen afzonderlijk van elkaar 
de businesscase moeten berekenen. Voor Koopman is de businesscase waarschijnlijk iets 
eenvoudiger, omdat de toegezegde SDE subsidie hoger is dan wat nu maximaal mogelijk is en 
omdat Koopman de opgewekte energie voor een belangrijk deel kan gebruiken voor de eigen 
bedrijfsvoering. Het besparen van in te kopen energie is altijd goedkoper dan het verkopen 
van opgewekte energie. Daarbij wordt ook nog een keer de energiebelasting over de “eigen 
consumptie”	bespaard.

11.b. Locatie De Munt, locatie 2

Langs de A6 is ook een stuk grond beschikbaar van ongeveer drie hectare. Dit stuk grond moet 
mogelijk worden gebruikt als ‘ruilgrond’ ter compensatie  van een  agrarisch ondernemer. 
Voor de rest is deze locatie vergelijkbaar met de locatie van 11.a.  Wel moet rekening worden 
gehouden met 400 meter extra kabel voor de aansluiting op het net. Per meter moet rekening 
worden gehouden met een kostprijs van € 112 exclusief BTW (€ 45.000 extra kosten). Ook 
hierbij gaan we uit van een 2MVA trafo.
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11.c. Locatie Luttelgeest, locatie 3

Bij Luttelgeest is ook een locatie beschikbaar die als mogelijke locatie kan dienen voor de 
aanleg van een zonnepark. Deze locatie is iets groter: vier hectare. Ook de aansluitkosten 
spelen hierin een negatieve rol € 450.000 tegenover € 50.000 op locatie 11.a. en € 95.000 voor 
locatie 11.b. Ook op deze locatie zou kunnen worden gekozen voor een kleiner park, zodat de 
aansluitingskosten ook kunnen worden beperkt tot circa € 95.000 (is een inschatting).
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12. Haalbaarheid

Wij hebben op een aantal aspecten gekeken naar de haalbaarheid van een zonnepark.

12.a Technisch

In hoofdstuk 6 omschrijven wij de technische haalbaarheid. Er zijn geen problemen op dit 
terrein. 

12.b. Financieel

Wij	hebben	de	financiële	haalbaarheid	onderzocht.	In	de	bijlagen	bij	dit	
haalbaarheidsonderzoek	geven	wij	verschillende	financiële	scenario’s	aan.	Het	is	uiteraard	aan	
de initiatiefnemer om wel of geen genoegen te nemen met een bepaald rendement op de 
investeringen. 

12.c. Juridisch

In juridisch opzicht zijn wij niet tegen problemen opgelopen. Het enige juridische obstakel 
vormt het bestemmingsplan (zie hoofdstuk 3). Het betreft hier een obstakel van tijdelijke aard, 
door maatwerkconstructie(s) kan realisering van een zonnepark mogelijk worden. 

12.d. Organisatorisch

In organisatorisch opzicht verwachten wij geen problemen. In hoofdstuk 7 schrijven wij over de 
mogelijkheden van de organisatievorm. 
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13. Conclusie en advies 

Kijkend naar de beslistabel (Bijlage V) is de conclusie, dat locatie 1  met drie hectare de beste 
locatie is. Wanneer we rekening houden met de opmerkingen in hoofdstuk 9, waarbij niet 
alleen qua verdienmodel naar dit project wordt gekeken,  maar ook integraal gemeentebreed, 
dan	zijn	ook	de	andere	locaties	financieel	gezien	haalbaar.

Wij gaan in de berekeningen uit van een kostprijs per Wp van € 1,00. Dat is over het algemeen 
een realistische aanname op basis van prijs-kwaliteitverhouding. Wanneer het project 
definitief	mag	worden	gerealiseerd	door	het	binnenhalen	van	de	SDE	subsidie,		zullen	een	
aantal partijen hierop willen inschrijven. De kostprijs zal dan mogelijk iets lager uitkomen. 
Dat is echter wel afhankelijk van wanneer het park gebouwd gaat worden en van de 
ontwikkelingen in de markt (kostprijs salarissen, kostprijs panelen, stand van de techniek).

Wij adviseren de locatie De Munt, locatie 1 aan te vragen in Fase 3 met een prijs onder 
€ 0,128 (bijvoorbeeld € 0,125). Om in Fase 2 aan te vragen met € 0,110 is qua businesscase 
zelfs in combinatie met gemeente breed denken te riskant.

Mocht locatie De Munt, locatie 2 nog beschikbaar zijn, dan zou ook deze locatie aangevraagd 
kunnen worden met minimaal € 0,125.

De locatie Luttelgeest blijft bij een omvang van 4 hectare lastig door de hoge aansluitkosten 
en andere bijkomende kosten (waaronder leges en OZB). Wanneer bij Luttelgeest een kleiner 
zonnepark wordt gebouwd komt dit qua uitkomst dichtbij locatie 2.  

Ten slotte:
Noordoostpolder is de plaats van het grootste windmolenpark van Europa. Hiermee wordt 
gemeente nu al op de kaart gezet voor wat betreft duurzaamheid, innovatie en economie. De 
realisering van een groot zonneveld versterkt dit imago. Er wordt daarmee een nieuw Unique 
Selling	Point	gecreëerd	waar	gemeentebreed	van	kan	worden	geprofiteerd.	

Het college van Burgemeester en Wethouders wil tevens inzetten op duurzaamheid en wil 
ook alternatief gebruik van grond overwegen.  Daarmee is er een trend neergezet die ook qua 
doelstellingen een zonnepark wenselijk maakt.

Om	het	imago	van	de	gemeente	Noordoostpolder	definitief	neer	te	zetten	als	duurzame	
gemeente, adviseren wij om verder te gaan met het realiseren van een zonnepark. Daarmee 
wordt de gemeente Noordoostpolder de grootste voortrekker in Nederland op het gebied van 
duurzame	energie.	Naast	de	financiële	aspecten	heeft	dit	positieve	imago	ook	veel	waarde.	

Er liggen grote kansen en wij zijn er van overtuigd dat de gemeente Noordoostpolder deze 
kansen kan verzilveren. 
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Bijlage I. tabel SDE+ 2016 najaar

19 / 32

 
                       Zon 
 

 
 

 

Fa
se

 1
 

V
an

af
 2

7 
se

pt
em

be
r 

09
.0

0 
uu

r 

 Fa
se

 2
 

V
an

af
 3

 o
kt

ob
er

 1
7.

00
 u

ur
 

 Fa
se

 3
 

V
an

af
 1

0 
ok

to
be

r 
17

.0
0 

uu
r 

 Fa
se

 4
  

V
an

af
 1

7 
ok

to
be

r 
17

.0
0 

uu
r 

to
t 

27
 o

kt
ob

er
 1

7.
00

 u
ur

 

B
as

is
en

er
gi

ep
ri
js

 

V
oo

rl
op

ig
  

co
rr

ec
tie

be
dr

ag
 2

01
6 

M
ax

. 
vo

lla
st

ur
en

  

pe
r 

ja
ar

 

M
ax

. 
lo

op
tij

d 
 

su
bs

id
ie

 (
ja

re
n)

 

U
ite

rl
ijk

e 
te

rm
ijn

 

in
ge

br
ui

kn
am

e 
(j

ar
en

) 

Zon Maximum basisbedrag / fasebedrag 
(€/kWh) 

 
(€/kWh)  

Zon-PV  
≥ 15 kWp en  
aansluiting > 3 * 80 A 

 
0,090 

 
0,110 

 
0,128 

 
0,128 

 
0,035 

 
0,044 

 
950 

 
15 

 
3 

Zonthermie  
apertuuroppervlakte ≥ 200 m2 

of ≥ 140 kWth 

 
0,090 

 
0,103 

 
0,103 

 
0,103 

 
0,025 

 
0,031 

 
700 

 
15 

 
3 

 

 
Hoewel deze tabel met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten.  
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Investeringsoverzicht De Munt Emmeloord (locatie 1)

Berekening 2016
Aantal panelen per ha 3.300

Aantal hectare 3 Aantal panelen 9.900

Vermogen per paneel (in Wp) 270 Totaal Vermogen in Wp 2.673.000
Aantal MW (MegaWatt) 2,673

Aantal kWh per kWp 950 Totale opbrengst in kWh 2.539.350

Prijs installatie per Wp € 1,00
Kostprijs installatie € 2.673.000
kosten per Wp € 1,00

Grondwerk € 25.000

Hekwerk rondom 2 meter hoog € 30.000

Aanleg terrein na realisatie € 25.000

Camera beveiliging € 3.000 Kostprijs inrichting € 83.000
kosten per Wp € 0,03

Installatie

Inrichting terrein

Aanschaf grond

Prijs per m2 € 0,00 € 0  Aanschaf grond € 0
kosten per Wp € 0,00

Aansluitkosten Liander € 50.000

Kosten transformator € 40.000 Aansluitkosten park € 90.000
kosten per Wp € 0,03

Voorbereidingstraject € 20.000

Leges gemeente € 50.000

Bouwrente en voorfinanciering € 51.655
Percentage 3%
Looptijd half jaar, rekening houdend met BTW

Onvoorzien en diversen € 56.920 Overige kosten € 178.575
Percentage (excl grond) 2% kosten per Wp € 0,07

Totale kosten (excl. BTW) € 3.024.575
kosten per Wp € 1,13

Aansluitkosten

Overige kosten
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Berekening 2016
Verzekering € 6.469

Administratieve kosten € 5.000

Pacht per hectare € 4.500 € 13.500

Onderhoud terrein € 2.500

Onderhoud zonnepanelen € 3.500

Netbeheer € 5.000

Meetdiensten € 3.000

WOZ, Waterschap € 9.000 Totale kosten € 47.969

Totale lening € 3.024.575

Exploitatie zonnepark

Financieringskosten

Rente percentage 2,50%

SDE+2016 subsidie € 0,128

Correctiebedrag € 0,044

Basisenergieprijs € 0,035

Teruglevering net € 0,035

Tarief besparing eigen gebruik € 0,050

Tarief besparing energiebelasting 0,1007 Totale opbrengst kWh 2.539.350
Totaal verbruik energie 0
Totaal eigen gebruik stroom park 0 Eigen gebruik 0

Teruglevering net 2.539.350
2.539.350

Baten
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Berekening 2016

Indexatie energieprijs 1%

Indexatie kosten 2%

Investering omvormers na 15 jr 123.750

Overige gegevens
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Investeringsoverzicht De Munt Emmeloord (locatie 1)

Berekening 2016

Overzicht installatie Exploitatie   jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 23 jaar 24 jaar 25
Aantal hectare 3
Aantal panelen 9.900 SDE+ subsidie 213.305 211.339 209.374 207.411 195.651 193.695 191.739 189.784 187.830 185.876 0 0 0 0
Vermogen per paneel (in Wp) 270 Opbrengst teruglevering stroom 88.877 89.407 89.940 90.476 93.760 94.319 94.881 95.446 96.015 96.587 97.163 101.290 101.894 102.501
Aantal MW (MegaWatt) 2,673 Besparing stroom eigen gebruik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aantal kWh per kWp 950 Besparing energiebelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale opbrengst in kWh 2.539.350 Jaarlijkse kosten -47.969 -48.928 -49.907 -50.905 -57.327 -58.474 -59.643 -60.836 -62.053 -63.294 -64.560 -74.159 -75.642 -77.155

Rentekosten Lening -73.694 -69.438 -65.074 -60.599 -31.274 -25.945 -20.481 -14.878 -9.135 -3.246 0 -862 -274 0
Overzicht investering Afschrijving panelen/park -201.638 -201.638 -201.638 -201.638 -201.638 -201.638 -201.638 -201.638 -201.638 -201.638 0 0 0 0

kosten/Wp Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 -391 -972 -1.576 -2.204 -2.857 -4.046 -2.779 -2.720 -2.594
Kostprijs installatie € 2.673.000 € 1,00 Resultaat -21.119 -19.258 -17.305 -15.256 -828 1.566 3.886 6.302 8.816 11.429 28.558 23.491 23.257 22.752
Kostprijs inrichting € 83.000 € 0,03
 Aanschaf grond € 0 € 0,00
Aansluitkosten park € 90.000 € 0,03
Overige kosten € 178.575 € 0,07 Cash flow jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 23 jaar 24 jaar 25

€ 3.024.575 € 1,13
Resultaat -21.119 -19.258 -17.305 -15.256 -828 1.566 3.886 6.302 8.816 11.429 28.558 23.491 23.257 22.752

Overzicht exploitatiekosten Bij: afschrijvingen 201.638 201.638 201.638 201.638 201.638 201.638 201.638 201.638 201.638 201.638 12.375 12.375 12.375 12.375
Verzekering € 6.469 Af: aflossing bank -168.316 -172.572 -176.937 -181.411 -210.737 -216.066 -221.530 -227.132 -232.876 -238.765 0 0 0 0
Administratieve kosten € 5.000 12.204 9.808 7.397 4.972 -9.926 -12.862 -16.005 -19.191 -22.422 -25.698 40.933 35.866 35.632 35.127
Pacht € 13.500
Onderhoud terrein € 2.500
Onderhoud zonnepanelen € 3.500
Netbeheer € 5.000 Balans jaar 0 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 23 jaar 24 jaar 25
Meetdiensten € 3.000
WOZ, Waterschap € 9.000 ACTIVA

€ 47.969 Grond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonnepark 3.024.575 2.822.937 2.621.298 2.419.660 2.218.022 1.008.192 806.553 604.915 403.277 201.638 0 111.375 24.750 12.375 0Zonnepark 3.024.575 2.822.937 2.621.298 2.419.660 2.218.022 1.008.192 806.553 604.915 403.277 201.638 0 111.375 24.750 12.375 0

Overzicht lening Liquide middelen 0 12.204 22.011 29.409 34.380 12.364 -498 -16.504 -35.695 -58.117 -83.815 -179.007 -10.977 12.280 35.032
Lening (hoofdsom) € 3.024.575 3.024.575 2.835.140 2.643.310 2.449.068 2.252.402 1.020.555 806.055 588.411 367.582 143.521 -83.815 -67.632 13.773 24.655 35.032
Rentepercentage 2,50%

PASSIVA
Overzicht baten Eigen Vermogen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SDE+2016 subsidie 0,128 Resultaat 0 -21.119 -40.377 -57.681 -72.937 -115.813 -114.247 -110.361 -104.059 -95.243 -83.815 -67.632 13.773 24.655 35.032
Correctiebedrag 0,044 Lening bank 3.024.575 2.856.259 2.683.686 2.506.750 2.325.339 1.136.368 920.302 698.773 471.641 238.765 0 0 0 0 0
Basisenergieprijs 0,035 3.024.575 2.835.140 2.643.310 2.449.068 2.252.402 1.020.555 806.055 588.411 367.582 143.521 -83.815 -67.632 13.773 24.655 35.032
Tarief teruglevering net 0,035
Tarief besparing eigen gebruik 0,05 Opgewekte kWh jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 23 jaar 24 jaar 25
Tarief besparing energiebelasting 0,1007

Teruglevering 2.539.350 2.529.193 2.519.076 2.509.000 2.449.382 2.439.585 2.429.827 2.420.107 2.410.427 2.400.785 2.391.182 2.325.027 2.315.727 2.306.464
Eigen gebruik 0 Eigen gebruik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teruglevering net 2.539.350 2.539.350 2.529.193 2.519.076 2.509.000 2.449.382 2.439.585 2.429.827 2.420.107 2.410.427 2.400.785 2.391.182 2.325.027 2.315.727 2.306.464
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Investeringsoverzicht De Munt Emmeloord (locatie 2)

Berekening 2016
Aantal panelen per ha 3.300

Aantal hectare 3 Aantal panelen 9.900

Vermogen per paneel (in Wp) 270 Totaal Vermogen in Wp 2.673.000
Aantal MW (MegaWatt) 2,673

Aantal kWh per kWp 950 Totale opbrengst in kWh 2.539.350

Prijs installatie per Wp € 1,00
Kostprijs installatie € 2.673.000
kosten per Wp € 1,00

Grondwerk € 25.000

Hekwerk rondom 2 meter hoog € 30.000

Aanleg terrein na realisatie € 25.000

Camera beveiliging € 3.000 Kostprijs inrichting € 83.000
kosten per Wp € 0,03

Installatie

Inrichting terrein

Aanschaf grond

Prijs per m2 € 0,00 € 0  Aanschaf grond € 0
kosten per Wp € 0,00

Aansluitkosten Liander € 95.000

Kosten transformator € 40.000 Aansluitkosten park € 135.000
kosten per Wp € 0,05

Voorbereidingstraject € 20.000

Leges gemeente € 50.000

Bouwrente en voorfinanciering € 52.472
Percentage 3%
Looptijd half jaar, rekening houdend met BTW

Onvoorzien en diversen € 57.820 Overige kosten € 180.292
Percentage (excl grond) 2% kosten per Wp € 0,07

Totale kosten (excl. BTW) € 3.071.292
kosten per Wp € 1,15

Aansluitkosten

Overige kosten
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Berekening 2016
Verzekering € 6.469

Administratieve kosten € 5.000

Pacht per hectare € 4.500 € 13.500

Onderhoud terrein € 2.500

Onderhoud zonnepanelen € 3.500

Netbeheer € 5.000

Meetdiensten € 3.000

WOZ, Waterschap € 9.000 Totale kosten € 47.969

Totale lening € 3.071.292

Exploitatie zonnepark

Financieringskosten

Rente percentage 2,50%

SDE+2016 subsidie € 0,128

Correctiebedrag € 0,044

Basisenergieprijs € 0,035

Teruglevering net € 0,035

Tarief besparing eigen gebruik € 0,050

Tarief besparing energiebelasting 0,1007 Totale opbrengst kWh 2.539.350
Totaal verbruik energie 0
Totaal eigen gebruik stroom park 0 Eigen gebruik 0

Teruglevering net 2.539.350
2.539.350

Baten
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Berekening 2016

Indexatie energieprijs 1%

Indexatie kosten 2%

Investering omvormers na 15 jr 123.750

Overige gegevens
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Investeringsoverzicht De Munt Emmeloord (locatie 2)

Berekening 2016

Overzicht installatie Exploitatie   jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 23 jaar 24 jaar 25
Aantal hectare 3
Aantal panelen 9.900 SDE+ subsidie 213.305 211.339 209.374 207.411 195.651 193.695 191.739 189.784 187.830 185.876 0 0 0 0
Vermogen per paneel (in Wp) 270 Opbrengst teruglevering stroom 88.877 89.407 89.940 90.476 93.760 94.319 94.881 95.446 96.015 96.587 97.163 101.290 101.894 102.501
Aantal MW (MegaWatt) 2,673 Besparing stroom eigen gebruik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aantal kWh per kWp 950 Besparing energiebelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale opbrengst in kWh 2.539.350 Jaarlijkse kosten -47.969 -48.928 -49.907 -50.905 -57.327 -58.474 -59.643 -60.836 -62.053 -63.294 -64.560 -74.159 -75.642 -77.155

Rentekosten Lening -74.833 -70.511 -66.079 -61.535 -31.757 -26.345 -20.797 -15.108 -9.276 -3.296 0 -2.355 -1.798 -1.247
Overzicht investering Afschrijving panelen/park -204.753 -204.753 -204.753 -204.753 -204.753 -204.753 -204.753 -204.753 -204.753 -204.753 0 0 0 0

kosten/Wp Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 -285 -907 -1.553 -2.224 -4.046 -2.480 -2.416 -2.345
Kostprijs installatie € 2.673.000 € 1,00 Resultaat -25.371 -23.445 -21.424 -19.306 -4.425 -1.558 1.142 3.627 6.211 8.897 28.558 22.296 22.038 21.755
Kostprijs inrichting € 83.000 € 0,03
 Aanschaf grond € 0 € 0,00
Aansluitkosten park € 135.000 € 0,05
Overige kosten € 180.292 € 0,07 Cash flow jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 23 jaar 24 jaar 25

€ 3.071.292 € 1,15
Resultaat -25.371 -23.445 -21.424 -19.306 -4.425 -1.558 1.142 3.627 6.211 8.897 28.558 22.296 22.038 21.755

Overzicht exploitatiekosten Bij: afschrijvingen 204.753 204.753 204.753 204.753 204.753 204.753 204.753 204.753 204.753 204.753 12.375 12.375 12.375 12.375
Verzekering € 6.469 Af: aflossing bank -170.916 -175.238 -179.669 -184.213 -213.992 -219.403 -224.952 -230.640 -236.473 -242.453 0 0 0 0
Administratieve kosten € 5.000 8.465 6.070 3.659 1.233 -13.664 -16.209 -19.057 -22.261 -25.509 -28.803 40.933 34.671 34.413 34.130
Pacht € 13.500
Onderhoud terrein € 2.500
Onderhoud zonnepanelen € 3.500
Netbeheer € 5.000 Balans jaar 0 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 23 jaar 24 jaar 25
Meetdiensten € 3.000
WOZ, Waterschap € 9.000 ACTIVA

€ 47.969 Grond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonnepark 3.071.292 2.866.539 2.661.786 2.457.033 2.252.281 1.023.764 819.011 614.258 409.506 204.753 0 111.375 24.750 12.375 0Zonnepark 3.071.292 2.866.539 2.661.786 2.457.033 2.252.281 1.023.764 819.011 614.258 409.506 204.753 0 111.375 24.750 12.375 0

Overzicht lening Liquide middelen 0 8.465 14.535 18.194 19.428 -25.017 -41.225 -60.282 -82.543 -108.052 -136.854 -232.047 -71.903 -49.865 -28.110 
Lening (hoofdsom) € 3.071.292 3.071.292 2.875.004 2.676.321 2.475.228 2.271.709 998.747 777.786 553.976 326.963 96.701 -136.854 -120.672 -47.153 -37.490 -28.110
Rentepercentage 2,50%

PASSIVA
Overzicht baten Eigen Vermogen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SDE+2016 subsidie 0,128 Resultaat 0 -25.371 -48.817 -70.241 -89.547 -155.173 -156.731 -155.590 -151.963 -145.752 -136.854 -120.672 -47.153 -37.490 -28.110
Correctiebedrag 0,044 Lening bank 3.071.292 2.900.376 2.725.138 2.545.468 2.361.255 1.153.920 934.517 709.566 478.925 242.453 0 0 0 0 0
Basisenergieprijs 0,035 3.071.292 2.875.004 2.676.321 2.475.228 2.271.709 998.747 777.786 553.976 326.963 96.701 -136.854 -120.672 -47.153 -37.490 -28.110
Tarief teruglevering net 0,035
Tarief besparing eigen gebruik 0,05 Opgewekte kWh jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 23 jaar 24 jaar 25
Tarief besparing energiebelasting 0,1007

Teruglevering 2.539.350 2.529.193 2.519.076 2.509.000 2.449.382 2.439.585 2.429.827 2.420.107 2.410.427 2.400.785 2.391.182 2.325.027 2.315.727 2.306.464
Eigen gebruik 0 Eigen gebruik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teruglevering net 2.539.350 2.539.350 2.529.193 2.519.076 2.509.000 2.449.382 2.439.585 2.429.827 2.420.107 2.410.427 2.400.785 2.391.182 2.325.027 2.315.727 2.306.464
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Investeringsoverzicht Luttelgeest

Berekening 2016
Aantal panelen per ha 3.300

Aantal hectare 3 Aantal panelen 9.900

Vermogen per paneel (in Wp) 270 Totaal Vermogen in Wp 2.673.000
Aantal MW (MegaWatt) 2,673

Aantal kWh per kWp 950 Totale opbrengst in kWh 2.539.350

Prijs installatie per Wp € 1,00
Kostprijs installatie € 2.673.000
kosten per Wp € 1,00

Grondwerk € 25.000

Hekwerk rondom 2 meter hoog € 30.000

Aanleg terrein na realisatie € 25.000

Camera beveiliging € 3.000 Kostprijs inrichting € 83.000
kosten per Wp € 0,03

Installatie

Inrichting terrein

Aanschaf grond

Prijs per m2 € 0,00 € 0  Aanschaf grond € 0
kosten per Wp € 0,00

Aansluitkosten Liander € 95.000

Kosten transformator € 40.000 Aansluitkosten park € 135.000
kosten per Wp € 0,05

Voorbereidingstraject € 20.000

Leges gemeente € 50.000

Bouwrente en voorfinanciering € 52.472
Percentage 3%
Looptijd half jaar, rekening houdend met BTW

Onvoorzien en diversen € 57.820 Overige kosten € 180.292
Percentage (excl grond) 2% kosten per Wp € 0,07

Totale kosten (excl. BTW) € 3.071.292
kosten per Wp € 1,15

Aansluitkosten

Overige kosten
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Berekening 2016
Verzekering € 6.469

Administratieve kosten € 5.000

Pacht per hectare € 4.500 € 13.500

Onderhoud terrein € 2.500

Onderhoud zonnepanelen € 3.500

Netbeheer € 5.000

Meetdiensten € 3.000

WOZ, Waterschap € 9.000 Totale kosten € 47.969

Totale lening € 3.071.292

Exploitatie zonnepark

Financieringskosten

Rente percentage 2,50%

SDE+2016 subsidie € 0,128

Correctiebedrag € 0,044

Basisenergieprijs € 0,035

Teruglevering net € 0,035

Tarief besparing eigen gebruik € 0,050

Tarief besparing energiebelasting 0,1007 Totale opbrengst kWh 2.539.350
Totaal verbruik energie 0
Totaal eigen gebruik stroom park 0 Eigen gebruik 0

Teruglevering net 2.539.350
2.539.350

Baten
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Berekening 2016

Indexatie energieprijs 1%

Indexatie kosten 2%

Investering omvormers na 15 jr 123.750

Overige gegevens
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Investeringsoverzicht Luttelgeest

Berekening 2016

Overzicht installatie Exploitatie   jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 23 jaar 24 jaar 25
Aantal hectare 3
Aantal panelen 9.900 SDE+ subsidie 213.305 211.339 209.374 207.411 195.651 193.695 191.739 189.784 187.830 185.876 0 0 0 0
Vermogen per paneel (in Wp) 270 Opbrengst teruglevering stroom 88.877 89.407 89.940 90.476 93.760 94.319 94.881 95.446 96.015 96.587 97.163 101.290 101.894 102.501
Aantal MW (MegaWatt) 2,673 Besparing stroom eigen gebruik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aantal kWh per kWp 950 Besparing energiebelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale opbrengst in kWh 2.539.350 Jaarlijkse kosten -47.969 -48.928 -49.907 -50.905 -57.327 -58.474 -59.643 -60.836 -62.053 -63.294 -64.560 -74.159 -75.642 -77.155

Rentekosten Lening -74.833 -70.511 -66.079 -61.535 -31.757 -26.345 -20.797 -15.108 -9.276 -3.296 0 -2.355 -1.798 -1.247
Overzicht investering Afschrijving panelen/park -204.753 -204.753 -204.753 -204.753 -204.753 -204.753 -204.753 -204.753 -204.753 -204.753 0 0 0 0

kosten/Wp Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 -285 -907 -1.553 -2.224 -4.046 -2.480 -2.416 -2.345
Kostprijs installatie € 2.673.000 € 1,00 Resultaat -25.371 -23.445 -21.424 -19.306 -4.425 -1.558 1.142 3.627 6.211 8.897 28.558 22.296 22.038 21.755
Kostprijs inrichting € 83.000 € 0,03
 Aanschaf grond € 0 € 0,00
Aansluitkosten park € 135.000 € 0,05
Overige kosten € 180.292 € 0,07 Cash flow jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 23 jaar 24 jaar 25

€ 3.071.292 € 1,15
Resultaat -25.371 -23.445 -21.424 -19.306 -4.425 -1.558 1.142 3.627 6.211 8.897 28.558 22.296 22.038 21.755

Overzicht exploitatiekosten Bij: afschrijvingen 204.753 204.753 204.753 204.753 204.753 204.753 204.753 204.753 204.753 204.753 12.375 12.375 12.375 12.375
Verzekering € 6.469 Af: aflossing bank -170.916 -175.238 -179.669 -184.213 -213.992 -219.403 -224.952 -230.640 -236.473 -242.453 0 0 0 0
Administratieve kosten € 5.000 8.465 6.070 3.659 1.233 -13.664 -16.209 -19.057 -22.261 -25.509 -28.803 40.933 34.671 34.413 34.130
Pacht € 13.500
Onderhoud terrein € 2.500
Onderhoud zonnepanelen € 3.500
Netbeheer € 5.000 Balans jaar 0 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 23 jaar 24 jaar 25
Meetdiensten € 3.000
WOZ, Waterschap € 9.000 ACTIVA

€ 47.969 Grond 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonnepark 3.071.292 2.866.539 2.661.786 2.457.033 2.252.281 1.023.764 819.011 614.258 409.506 204.753 0 111.375 24.750 12.375 0Zonnepark 3.071.292 2.866.539 2.661.786 2.457.033 2.252.281 1.023.764 819.011 614.258 409.506 204.753 0 111.375 24.750 12.375 0

Overzicht lening Liquide middelen 0 8.465 14.535 18.194 19.428 -25.017 -41.225 -60.282 -82.543 -108.052 -136.854 -232.047 -71.903 -49.865 -28.110 
Lening (hoofdsom) € 3.071.292 3.071.292 2.875.004 2.676.321 2.475.228 2.271.709 998.747 777.786 553.976 326.963 96.701 -136.854 -120.672 -47.153 -37.490 -28.110
Rentepercentage 2,50%

PASSIVA
Overzicht baten Eigen Vermogen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SDE+2016 subsidie 0,128 Resultaat 0 -25.371 -48.817 -70.241 -89.547 -155.173 -156.731 -155.590 -151.963 -145.752 -136.854 -120.672 -47.153 -37.490 -28.110
Correctiebedrag 0,044 Lening bank 3.071.292 2.900.376 2.725.138 2.545.468 2.361.255 1.153.920 934.517 709.566 478.925 242.453 0 0 0 0 0
Basisenergieprijs 0,035 3.071.292 2.875.004 2.676.321 2.475.228 2.271.709 998.747 777.786 553.976 326.963 96.701 -136.854 -120.672 -47.153 -37.490 -28.110
Tarief teruglevering net 0,035
Tarief besparing eigen gebruik 0,05 Opgewekte kWh jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 23 jaar 24 jaar 25
Tarief besparing energiebelasting 0,1007

Teruglevering 2.539.350 2.529.193 2.519.076 2.509.000 2.449.382 2.439.585 2.429.827 2.420.107 2.410.427 2.400.785 2.391.182 2.325.027 2.315.727 2.306.464
Eigen gebruik 0 Eigen gebruik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teruglevering net 2.539.350 2.539.350 2.529.193 2.519.076 2.509.000 2.449.382 2.439.585 2.429.827 2.420.107 2.410.427 2.400.785 2.391.182 2.325.027 2.315.727 2.306.464
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Beslistabel Noordoostpolder

Liquide middelen

15 jr 25 jr 15 jr 25 jr 15 jr 25 jr

De Munt locatie 1 € -83.815 € 35.032 € -742.571 € -758.891 € -189.239 € -90.714

De Munt locatie 2 € -136.854 € -28.110 € -798.641 € -828.915 € -243.902 € -156.041

Luttelgeest € -136.854 € -28.110 € -798.641 € -828.915 € -243.902 € -156.041

€ 0,128 € 0,110 € 0,125
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