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Inleiding 
 
In de raadscommissie van 16 september is gesproken over het “Uitnodigingskader lokale duurzame energie 

opwekking” (hierna Uitnodigingskader) en het openstellen van de tweede tranche zonnevelden (van ca.30 ha). De raad 

is akkoord gegaan met het openstellen van de tweede tranche zonnevelden. De zonneladder wordt hierbij toegepast.  

De fractie van PRO! heeft aangegeven dat er alternatieve oplossingen zijn in plaats van zonnevelden op 

(landbouw)grond. Wethouder Kock heeft toegezegd de alternatieven oplossingen te onderzoeken. Het doel van deze 

inventarisatie is om te beoordelen of er alternatieve oplossingen zijn die ingezet kunnen worden in plaats van 

zonnevelden op (landbouw)grond. 

 

In deze memo worden een aantal alternatieven oplossingen op een rijtje gezet en samengevat. Er worden conclusies 

getrokken of deze oplossingen een realistische alternatieven zijn voor zonnevelden. De potentie van de alternatieve 

oplossingen moet gezien worden in het licht van de totale opgave. Daarom is in bijlage 1 nog een keer een overzicht 

gegeven van de actuele opgave voor de opwekking van duurzame elektriciteit binnen de gemeente grenzen.  

In bijlage 2 van de memo worden de alternatieve oplossingen kort beschreven, met een inschatting van de 

elektriciteitsopbrengst en de kosten. Om de potentie te kunnen beoordelen wordt ingegaan op de toepasbaarheid van 

de oplossing op korte termijn. Tot slot wordt aangegeven in welke mate de toepassing van de techniek te beïnvloeden 

is door de gemeente.  

 

Rol gangbare technieken en innovatieve technieken 

De klimaatcrisis is wereldwijd steeds meer voelbaar en er is een urgentie tot handelen. Het Rijk zet daarom in het 

klimaatakkoord vol in op de toepassing van gangbare technieken voor de opwek van duurzame elektriciteit. Dit zijn 

grote windmolens, zonnevelden en “zon op dak”. Dit zijn bewezen technieken die op relatief korte termijn substantieel 

kunnen bijdragen aan het realiseren van energieneutraliteit. De gemeente Oude IJsselstreek volgt deze lijn. 

Dit neemt niet weg dat we open staan voor alternatieve, innovatieve oplossingen. In het Uitnodigingskader is hier ook 

al op ingegaan (pg. 8). Innovaties hebben tijd nodig om door te ontwikkelen voordat ze kunnen worden uitgerold. Ze 

zijn daarmee op dit moment nog niet geschikt om energie op grote schaal te leveren. 

Het doorontwikkelen van de innovaties is belangrijk en zal naast de uitrol van de gangbare technieken plaatsvinden. 

Sommige innovaties zullen leiden tot marktconforme toepassingen en zullen op termijn eventueel de gangbare 

technieken vervangen of aanvullen. Een zonneveld en windmolens worden in eerste instantie voor 25 tot 30 jaar 

aangelegd. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat na die tijd energie op een andere manier wordt opgewekt. 
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Alternatieve oplossingen - samenvatting en conclusies 
 
De energiewereld kent veel innovaties. Het is bemoedigend dat op veel fronten naar slimme oplossingen wordt 

gezocht. In deze memo is gekeken naar de meest genoemde technieken. De lijst is daarom niet uitputtend. De in de 

raadscommissie genoemde technieken vallen onder één van de drie hoofdcategorieën:  

 
1). Nieuwe technieken van opwek van zonne-energie  

o Zonnecellen in folie, flexibel zonnepanelen 

o Zonnecellen in verf 

2). Zonnecellen in bouwmaterialen 

o Zonnecellen in dakpannen 

o Zonnecellen in gevelpanelen 

3). Slim energie opwekken in de openbare ruimte 

o Zonnepanelen op overdekte parkeerplaatsen (zonnecarports) 

o Zonnepanelen verwerkt in wegen 

o Mini windmolens 

o Zonnepanelen langs bermen van snelwegen en spoorlijnen 

 
Groep 1: nieuwe technieken van opwek van zonne-energie  

Deze technieken (zonneverf, zonnefolie) lijken veelbelovend maar zijn in de meeste gevallen technisch nog niet goed 

toepasbaar en betaalbaar. Ze zijn nu nog erg duur of nog niet op de markt.  

Een belangrijke vraag is ook of deze techniek in staat is om op grote schaal elektriciteit op te wekken of dat de 

techniek juist meer geschikt is voor de opwekking van elektriciteit dat direct en “dicht bij de opweklocatie” gebruikt kan 

worden. De technieken zullen, als ze op de markt komen tegen een concurrerende prijs, een deel van de oplossing 

zijn. Op dit moment kunnen ze nog geen bijdrage leveren aan de gemeentelijke opgave. 

 

Groep 2: zonnecellen in bouwmaterialen 

Er zijn steeds meer bouwmaterialen beschikbaar waarin zonnecellen geïntegreerd zijn. Er komen ook steeds nieuwe 

toepassingen op de markt. De technieken spelen een belangrijk rol bij het energieneutraalbouwen. Ze zijn toepasbaar 

in nieuwbouw of bij renovaties.  

Nadeel is dat deze technieken geen oplossing biedt voor het overgrote deel van de bestaande bouw. Pas op een 

natuurlijk moment als gebouweigenaren hun woning of bedrijfspand gaan verbouwen is er een mogelijkheid voor deze 

techniek. Ook is de techniek vooralsnog vaak duurder dan regulieren oplossingen, bijvoorbeeld gewone dakpannen 

met zonnepanelen erop. Dit remt de toepassing op dit moment. Tot slot heeft de gemeente weinig sturingselementen 

om het gebruik van deze technieken af te dwingen. De keuze voor het toepassen van deze technieken ligt bij de 

gebouweigenaar, niet bij de gemeente.  

 
Idealiter zijn gebouwen of hele wijken niet alleen energieneutraal maar energieleverend. Dat betekent dat in de 

gebouwde omgeving zoveel energie wordt opgewekt dat er een overschot is die elders gebruikt kan worden. In dat 

geval kan de gebouwde omgeving een vervanging zijn voor zonnevelden. Dit is een oplossing voor de langere termijn. 

Het is nog niet duidelijk of er voldoende overschot aan elektriciteit opgewekt kan worden in een dergelijke 

energieleverende gebouwde omgeving. Er zijn nog geen concrete voorbeelden gevonden in onderzoeken. 

 
Groep 3; slim energie opwekken in de openbare ruimte 

Meervoudig ruimtegebruik bespaart ruimte. Door het toepassen van de zonneladder geeft de gemeente projecten die 

functies combineren al een voordeel. Sommige opties van de zonneladder zullen leiden tot initiateven in de gemeente, 

anderen niet. Veelbelovende opties in onze gemeente zijn zonnepanelen op voormalige vuilstorten en bij 

parkeerplaatsen (zonnecarports).  

Mini-windmolens horen ook in deze groep, ze leveren echter weinig elektriciteit op en zijn relatief duur. Er zijn maar 
weinig initiatieven.  
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Het verwerken van zonnepanelen in wegen spreekt tot de verbeelding. We hebben immers veel wegen die een groot 

deel van de dag in de zon liggen. Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden om wegen te gebruiken en er zijn 

enkele pilots die lopen. De techniek is op dit moment zeker nog niet marktrijp.  

Tot slot valt in deze groep ook het volleggen van stroken zonnepanelen langs bermen en spoorlijnen. Er zijn 

aansprekende voorbeelden te vinden: vooral voorbeelden van zonnepanelen bij geluidwallen en afscheidingswanden 

langs de infrastructuur. Toepassing van deze techniek als vervanging van zonnevelden is nog niet de praktijk in onze 

gemeente. Er zijn nog helaas geen initiatieven. De lokale situatie moet zich lenen voor deze oplossing, er moet ook 

ruimte vrij zijn om panelen te plaatsen. Ook zijn er organisatorische en logistieke obstakels. We staan open voor deze 

oplossing maar zijn ook afhankelijk van een marktpartij die het wil realiseren.  

 
Alternatieve oplossingen die al worden gepromoot en het gebruik van de zonneladder 

Er zijn een aantal “alternatieve oplossingen” die al actief door het college worden gepromoot.  

Het gaat specifiek om: 

a) het overdekken van parkeerplaatsen en plaatsen van een zonnecarport 

b) zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen 

c) zon op dak bij bedrijven, op boerenerven (zon op erf) en bij particulieren 

d) zonnevelden op vuilstortplaatsen  

e) drijvende zonnevelden (op plassen) 

 

De bovenstaande opties (behalve zon op dak bij c) worden op dit moment meegenomen in de criteria van het 

Uitnodigingskader. Initiatieven die deze opties toepassen maken een grotere kans op realisatie. De zonneladder 

maakt namelijk expliciet onderdeel uit van de beoordeling van initiatieven in de tweede tranche van de zonnevelden. 

In de praktijk betekent dat voor onze beoordeling dat initiatieven op productieve landbouwgrond het minste 

gewaardeerd worden, ten opzichte van bijvoorbeeld initiatieven op taluds of vuilstorten. Zon op dak wordt actief 

gestimuleerd, zie memo “Update gemeenteraad zon op dak 2021”.  

 

 

Figuur- Model zonneladder (Bron: de constructieve zonneladder, NMF, 2018) 

Conclusie 

De inventarisatie van alternatieve oplossingen heeft het college geen nieuw inzicht gegeven wat betreft het 

uitnodigingskader. Aanpassing van het beleid is acht het college niet nodig. Het college neemt de 

verantwoordelijkheid om de opgave voor de opwek van duurzame energie te halen, en voelt hierin de urgentie om nú 
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te handelen. Daarom zet het college in op een energiemix uit gangbare technieken – windenergie, zon op dak en 

zonnevelden.  

 

Het college onderstreept de zonneladder en zet daarmee in op een zo laag mogelijke inzet van zonnevelden op 

landbouwgronden. Als er andere mogelijkheden zijn dan zonnevelden op landbouwgronden dan worden zij hoger 

gewaardeerd. Het college is natuurlijk wel afhankelijk van de initiatieven die zich aandienen. Als er geen of weinig 

andere mogelijkheden zijn, dan worden er ook zonnevelden op landbouwgrond toegestaan. Vooralsnog is de inzet 

van zonnevelden gelimiteerd tot twee tranches van ongeveer 30 ha 

 

Naast de inzet in gangbare technieken staat de gemeente open voor innovatieve, alternatieve technieken. 

Alternatieve nieuwe technieken zijn meestal nog niet uitontwikkeld, het kost vaak nog jaren vooral deze technieken de 

nu gangbare technieken (deels) kunnen vervangen. Veel alternatieve oplossingen stuiten nu nog op grote praktische 

problemen, ze zijn moeilijk uitvoerbaar vanwege technische, financiële, organisatorische en procesmatige obstakels. 

Het is ook belangrijk te realiseren dat de gemeente maar beperkte sturingsmogelijkheden hebben. We zijn onderdeel 

van een groter speelveld en zijn afhankelijk van de markt (voor o.a. alternatieve oplossingen) en de initiatieven die 

zich aandienen. De hoeveelheid energie die opgewekt kan worden met de alternatieve oplossingen is, zeker op korte 

termijn, relatief laag. Dit kan op termijn zeker veranderen.  
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Bijlage 1: Opgave opwek duurzame energie in de Oude IJsselstreek 
 
Om goed over de potentie van de verschillende technieken en hun opbrengst te oordelen wordt de opgave uit het 

Uitnodigingskader herhaald. Deze opgave is gerelateerd aan het Akkoord van Groenlo en het de Regionale 

uitvoeringsagenda duurzame energie achterhoek uit 2016. 

 

 
Uit: Uitnodigingskader lokale duurzame energie opwekking 32020, pg. 6 

 

Voor het gemak richten we ons in deze memo op de opwek van elektriciteit, 185 GWh/jaar. In het lijstje hieronder een 

paar cijfers om gevoel te krijgen voor de orde van grootte van 185 GWh/jaar. 

 
 

Opgave Opgave of ingeschatte 

opbrengst in GWh/jr 

Opmerking, gebruikte getallen 

RES bod regionaal (2020) 1350 GWh/jr In de 8 gemeentes, opgave uit 2020.  

1,35 TWh/ jr = 1350 GWh/jr 

Opgave OIJ (2016)      185 GWh/jr Opgave uit 2016  

Opbrengst   

1 ha zonnepanelen        0.85  GWh/jr Vuistregel: 1 MW opgesteld vermogen = 0.85 GWh/jr 

1 windmolen, oud       10.6  Gwh/jr Oudere/ huidige generatie windmolens van 3 MW (139 

m ashoogte) 

1 windmolen, nieuw      20.2 GWh/jr Nieuwe generatie windmolens van 5.6 MW 

(160 ashoogte) 

1 dak met 500 zonnepanelen op 

een bedrijfsgebouw 

 

          0.13 GWh/jr 

 

Zonnedak met 500 panelen  

300 Wp per paneel/ opgesteld vermogen 150.000 kW / 

opbrengst (*0.85) 127.500 kWh/jr / 0.13 GWh/jr 

100 woningen met 

zonnepanelen (12 stuks per 

woning)  

          0.31 GWh/jr 1200 zonnepanelen/ 300 Wp per paneel /  

300 Wp per paneel/ opgesteld vermogen 360.000 kW / 

opbrengst (*0.85) 306.000 kWh/jr / 0.31 GWh/jr 
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Bijlage 2: lijst van alternatieve technieken 

Naam techniek: Zonnecellen in folie, flexibele zonnepanelen  

Uitleg Zonnepanelen folie is een flexibel materiaal bedekt met zonnecellen, licht van gewicht, 

meestal zelfs oprolbaar en daardoor gemakkelijk mee te nemen en geschikt voor mobiele 

toepassingen waar elektriciteit op enig moment gewenst is. Vanwege het lichte gewicht is 

het belangrijk om zonnecellenfolie (of flexibele zonnepanelen) goed aan de ondergrond te 

bevestigen. Wegwaaien van zonnecellenfolie is een reëel risico. Zonnecellenfolie wordt 

daarom ook geleverd met een plaklaag of met de mogelijkheid om de folie vast te klikken 

of te ritsen. Op dit moment is zonnevellenfolie nog niet volledig uitontwikkeld en wordt het 

nog maar nauwelijks toegepast in de praktijk. De ontwikkelingen gaan echter snel, 

waardoor deze zonnecellenfolie in de nabije toekomst een alternatief voor normale 

zonnepanelen kan worden. 

 

Opbrengst van 

elektriciteit 

Nu nog lager dan de opbrengst van reguliere zonnepanelen. 

Prijs per Kwh/ 

prijsindicatie 

Nu nog veel duurder dan reguliere zonnepanelen. Dit kan veranderen als de productie 

grootschalig wordt. 

Haalbaarheid 

Toepasbaarheid 

Zonnecellenfolie wordt op dit moment nog niet veel toegepast. Wel wordt verwacht dat 

zonnecellenfolie in de toekomst een rol van betekenis gaat spelen op gebouwen. 

Voorlopig 

eindoordeel 

De techniek wordt nog niet grootschalig toegepast. Als gemeente hebben we weinig 

stimuleringsinstrumenten om partijen te bewegen deze techniek toe te passen. 

 
 

Naam techniek: zonnecellen in verf 

Uitleg Er wordt verf ontwikkeld met minuscule zonnecellen erin die je bijvoorbeeld op een 

zonnige muur kan smeren om er stroom mee op te wekken. Het gaat om een zonne-

polymeer dat oplosbaar is en dus in verf of pasta o.i.d. verwerkt kan worden. 

Opbrengst van 

elektriciteit 

Geen gegevens beschikbaar, zonnecellenverf is nog niet op de markt. 

Prijs per Kwh/ 

prijsindicatie 

Geen gegevens beschikbaar, zonnecellenverf is nog niet op de markt. 

Haalbaarheid 

Toepasbaarheid 

Er is onderzoek naar de toepassing van zonnecellen in verf. Op dit moment is de techniek 

nog niet geschikt voor de praktijk, maar hier wordt uiteraard wel naar gestreefd. Sommige 

mensen denken dat zonneverf op den duur reguliere zonnepanelen kan vervangen. In de 

gebouwde omgeving heeft het dan zeker kansen. De grote vraag is of en wanneer 

zonneverf op de markt komt en kan concurreren met reguliere zonnepanelen. 

Voorlopig 

eindoordeel 

De techniek is veelbelovend maar nog in ontwikkeling en nog niet marktrijp. Als de 

techniek wel marktrijp is, heeft de gemeente weinig stimuleringsinstrumenten om partijen 

te bewegen deze techniek toe te passen. Veel zal afhangen van de prijs. 
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Naam techniek: zonnecellen in dakpannen 

Uitleg De dakpannen hebben met ingebouwde zonnecellen. De oppervlakte van de 

zonnecellen is kleiner dan het dakoppervlak. De zonnecellen zijn minder zichtbaar dan 

bij reguliere zonnepanelen. 

 

Opbrengst van 

elektriciteit 

Het rendement van dakpan-zonnepanelen is lager dan van normale zonnepanelen. Dit is 

ook weer afhankelijk van meerdere factoren maar je kunt uitgaan dat ze een kwart 

minder goed presteren de reguliere zonnepanelen die op een dak liggen.  

Prijs per Kwh/ 

prijsindicatie 

De prijzen van de dakpan-zonnepanelen zijn iets duurder dan normale zonnepanelen. 

Dit varieert afhankelijk van je dak, aantal stuks etc. tussen de 30% en 60% duurder. De 

techniek is vooral interessant als het dak vervangen moet worden. 

Haalbaarheid 

Toepasbaarheid 

Goed toepasbaar bij nieuwbouw en als het dak vervangen wordt. Het dak moet in de zon 

liggen.  

Voorlopig 

eindoordeel 

De techniek kan reguliere zonnepanelen op gebouwen vervangen. Het wordt als mooier 

aangeprezen, maar is ook een stuk duurder. Heeft energietechnisch weinig voordelen 

ten opzichte van gangbare zonnepanelen. Als gemeente hebben we weinig 

stimuleringsinstrumenten om partijen te bewegen deze techniek toe te passen. 

 

Naam techniek: zonnecellen in gevelpanelen 

Uitleg In een gevelpaneel worden zonnecellen verwerkt. Een zonnegevel kan worden 

toegepast in verschillende maten én kleuren. Het gevelpaneel kan worden toegepast 

om zonnepanelen te integreren in een bestaande gevel of kan tijdens een nieuwbouw 

project worden toegepast. Een zonnegevel levert nagenoeg dezelfde hoeveelheid 

energie als conventionele panelen met een verwaarloosbaar verlies aan efficiëntie. De 

panelen kunnen worden gemonteerd op alle oppervlakken van een gebouw. Hierdoor 

ontstaan tal van nieuwe mogelijkheden op het gebied van architectonische vormgeving 

en energiebesparing. 

    

Opbrengst van 

elektriciteit 

Hetzelfde als reguliere zonnepanelen 

Prijs per Kwh/ 

prijsindicatie 

Onbekend 
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Haalbaarheid 

Toepasbaarheid 

Toepasbaar bij nieuwbouw en renovaties. Vooral bij hoogbouw heeft de techniek 

meerwaarde. 

Voorlopig 

eindoordeel 

De techniek is beschikbaar en heeft op gebouwniveau meerwaarde, vooral bij 

hoogbouw. Grootschalige toepassing in de OIJ lijkt hiermee beperkt. 

 

 

Naam techniek: Zonnepanelen op overdekte parkeerplaatsen (zonnecarport) 

Uitleg Op overdekte parkeerplaatsen zonnepanelen leggen of niet overdekte parkeerplaatsen 

overdekken en dan hierop zonnepanelen op leggen.  

 
Er moet rekening gehouden worden met de ruimtelijke impact van het overdekken van 

een parkeerplaats. Ook is er meer materiaal gebruik dan bij reguliere zonnevelden. 

Opbrengst van 

elektriciteit 

Ongeveer dezelfde opbrengst als een zonneveld – 0,85 GWh/jr per hectare 
Meer ruimte voor parkeren en andere functies kan ten kosten gaan van de opbrengst 

Prijs per Kwh 

/prijsindicatie 

Bij nog niet overdekte parkeerplaatsen is de techniek duurder dan zonnevelden en zon 

op dak vanwege de kosten van de constructie. Het is circa 1,5 keer duurder dan zon 

op dak. 

Haalbaarheid 

Toepasbaarheid 

Er zijn niet veel overdekte parkeerplaatsen in de gemeente. Hiermee is het 

beschikbare oppervlakte beperkt. In grote steden kan dit anders liggen. We hebben in 

de gemeente wel niet overdekte parkeerplaatsen die kunnen worden ingezet als 

zonnecarport. Commerciële partijen geven aan dat deze techniek pas vanaf een 

parkeerterrein van circa 1 ha interessant is voor marktpartijen.  

Als gemeente hebben we beperkte stimuleringsinstrumenten om partijen te bewegen 

deze techniek toe te passen. 

Voorlopig 

eindoordeel 

Mogelijk interessant (wordt uitgezocht voor gemeentelijke parkeerplaatsen). De 

potentie op kleinere gemeentelijke parkeerplaatsen is maximaal 3,5 hectare, en dus 

ongeveer 3 GWh/jr.  
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Naam techniek: zonnecellen verwerkt in wegen. 

Uitleg Zonnecellen worden in wegen (bijvoorbeeld asfalt) verwerkt of erop geplakt. In Nederland 

ligt er zo'n 140.000 kilometer aan openbare wegen, waarvan 120.000 kilometer redelijk 

weinig verkeer te verwerken krijgen. Die wegen, die vaak een groot deel van de dag in de 

zon liggen, zijn in potentie een enorme energiecentrale.  

Er zijn verschillende pilots om het wegoppervlakte te gebruiken voor zonnestroom. De 

testen tonen aan dat er nog veel uitdagingen zijn voordat de techniek op grote schaal kan 

worden toegepast. Zo kunnen zonnepanelen in het asfalt erg glad worden, zijn niet zo 

rendabel, en de kosten zijn hoger dan de opbrengsten. 

  
Opbrengst van 

elektriciteit 

Geen gegevens beschikbaar. 

 

Prijs per Kwh/ 

prijsindicatie 

De techniek is nog niet marktrijp, geen gegevens beschikbaar 

Haalbaarheid 

Toepasbaarheid 

In de pilots wordt de elektriciteit met name gebruikt voor de straatverlichting ed. er is 

vooralsnog geen sprake van grootschalige opwek. Het is nog onduidelijk of de techniek 

zodanig kan worden doorontwikkeld voor grootschalig gebruik. Techniek is pas toepasbaar 

als het asfalt wordt vervangen. De vraag is natuurlijk ook hoeveel elektriciteit hier van 

afkomt en of de elektriciteit goed kan worden afgevoerd. De techniek is in ontwikkeling en 

nog niet marktrijp. 

Voorlopig 

eindoordeel 

Nog niet marktrijp, in ontwikkeling. 
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Naam techniek: mini-windmolens  

Uitleg Er zijn veel uiteenlopende modellen van mini-windmolens voor zowel op dak als ook op de 

grond. Het gaat hier om molens die maximaal 15 meter hoog zijn met een vermogen van 

de 0,5 en 6 kW. (dat is 0.0005 MW en 0.006 MW)  

         
 

Opbrengst van 

elektriciteit 

Sterk afhankelijk van de locatie van de molen. Hoe dichter je bij de grond komt, hoe lager 

de windsnelheden en hoe kleiner de opbrengst. Ook binnen de bebouwde kom kunnen de 

omstandigheden ongunstig zijn. Ook de grootte van de wieken of het oppervlak waar de 

“wind” wordt opgevangen heeft veel invloed. Hoe groter het oppervlak hoe meer 

opbrengst. De opbrengt is vaak in de orde van grootte van een paar honderd kWh tot een 

paar duizend kWh. Dat is minder dan een  gemiddeld huishouden, ter vergelijk een 

huishouden verbruikt zo’n 3500 kWh/jr.  

Prijs per Kwh/ 

prijsindicatie 

€ 0,25 – 0,35/ kWh.  Algemeen kan gezegd worden dat de kosten duurder zijn dan de 

kosten van zonnepanelen.  

Haalbaarheid 

Toepasbaarheid 

Mini-windmolens zijn vanwege een relatief lage opbrengst alleen toepasbaar bij bedrijven 

en particulieren. Ze zullen geen rol van betekenis spelen voor grootschalige opwek en 

levering aan het elektriciteitsnet. De mini-windmolens bestaan al lang maar worden maar 

mondjesmaat toegepast, de techniek is te duur en de opbrengst te laag. 

Voorlopig 

eindoordeel 

Ze zijn niet interessant om grote hoeveelheden energie op te wekken. Voor particulieren 

en bedrijven zijn mini-windmolens economisch alleen in enkele uitzonderlijke gevallen 

haalbaar.  
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Naam techniek: zonnepanelen langs bermen van snelwegen en spoorlijnen 

Uitleg Het gaat om reguliere zonnepanelen die in stroken langs hoofdinfrastructuren worden 

gelegd. Het voordeel is er geen nieuw ingrepen in het landschap zijn maar de bestaande 

stroken worden uitgebreid.  

Bij het spoor- en snelwegen zijn er vooral voorbeelden van zonnepanelen op 

geluidschermen of verticale zonnepanelen. Zonnepanelen op geluidschermen is een hele 

mooie toepassing waarbij er sprake is van dubbelgebruik. Er is sprake van lange smalle 

stroken van zonnepanelen.  

                  
 

 
Het is een nadeel dat er veel snelweg/ spoorweg nodig is. Met een strook van 5 m breed 

met zonnepanelen, heb je 20 km nodig om evenveel vermogen te realiseren als 10 

hectare zonneveld. Om net zoveel opbrengst te hebben als een zonneveld van 10 ha, is 

dus 20 km aan weg of spoor nodig. 

Zonnepanelen op stroken langs de infrastructuur op de grond is ook een mogelijkheid. De 

gronden moeten dan wel beschikbaar zijn. Als gronden moeten worden aangekocht is de 

uitvoerbaarheid lastig. In veel gevallen zal er landbouwgrond moet worden aangekocht, en 

dat is iets dat we juist proberen te vermijden. De vraag is ook of het landschappelijk gezien 

een gewenste oplossing is.  

 

Opbrengst van 

elektriciteit 

Gelijk aan reguliere zonnepanelen.  

Een strook (5 m breed) van 20 km zonnepanelen langs wegen is gelijk aan 10 ha 
zonneveld.  

Prijs per Kwh/ 

prijsindicatie 

Onbekend. 

Het is wel duurder dan een regulier zonneveld. 

Haalbaarheid 

Toepasbaarheid 

De toepassing is in de OIJ beperkt. We hebben weinig snelwegen en spoorwegen met 

geluidsschermen.  

Voorlopig 

eindoordeel 

Een goede oplossing vooral in combinatie met geluidschermen. In de gemeente OIJ zijn 

de mogelijkheden beperkt. De heeft de gemeente weinig stimuleringsinstrumenten om 

partijen te bewegen deze techniek toe te passen. 

 


