
Aanleiding en doel
Tijdens de raadsvergadering van 24 september 2020 heeft de raad gevraagd om een inventarisatie van 
mogelijkheden om als gemeente zelf zonnepanelen te leggen op parkeerplaatsen en op daken. Wethouder Kock heeft 
toegezegd de raad over het vervolg te informeren. De memo over zon op gemeentelijke daken is in januari naar de 
raad gestuurd. Deze memo informeert over een plan van aanpak om te komen tot een klein zonnecarport, een 
parkeerterrein overdekt met zonnepanelen.

Zonnecarports zijn een beproefde manier van dubbelgebruik van ruimte en staan hoog in de zonneladder. Waar van 
toepassing kun je een zonnecarport eenvoudig met elektrisch opladen verbinden. Door mee te werken aan een 
zonnecarport op gemeentelijke grond, presenteert de gemeente zich als goed voorbeeld in de energietransitie. In 
tegenstelling tot (de meeste) zonnedaken zijn zonnecarports goed zichtbaar.

Uitgangspunten
 Zonnecarport op een gemeentelijk parkeerterrein
 Financieel-technisch moeten het minimaal 80 parkeerplaatsen zijn 
 Ontwikkeling met 100% lokaal eigendom. Inwoners kunnen al met een kleine inleg deelnemen
 De carport wordt gecombineerd met elektrisch laden van voertuigen op het parkeerterrein
 Er moeten afspraken komen over de fase na de exploitatiefase van de coöperatie (normaliter 15 jaar). Een 

zonnecarport is dan technisch nog niet afgeschreven. 

Plan van aanpak

1. In kaart brengen gemeentelijk parkeerterrein en uitzetten haalbaarheidsstudie (gereed)
Het is bekend welke parkeerterreinen in gemeentelijk bezit zijn, waar deze liggen en hoe groot deze zijn. Samen 
met de uitgangspunten is deze informatie de basis van een haalbaarheidsonderzoek die Agem uitvoert. 

2. Kansrijke locatie in kaart brengen (Q1 en 2 2021)
Doel van het haalbaarheidsonderzoek is een shortlist met kansrijke locaties op basis van ligging en aansluiting op 
het net. Agem maakt per locatie de investeringen en opbrengsten inzichtelijk.
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3. Keuze meest wenselijke locatie  (Q2 en 3 
2021) 

Uit de kansrijke locaties kiezen gemeente en Agem 
de meest wenselijke (start)locatie. Zie achtergrond 
informatie voor relevante criteria bij de keuze. 

Het college informeert de raad over de stand van zaken. 

4. Voorbereiding realisatie wenselijke locatie (Q3 en 4 2021)
De business case en technische aspecten van het plan wordt verder uitgewerkt, inclusief de organisatorische kant 
van het lokaal eigenaarschap. 

5. Realisatie (2022+)
De gemeente realiseert het plan met Agem als partner en in overleg met de omwonenden.

Financieel
Bij een kleine, 100% coöperatieve zonnecarport is de business case waarschijnlijk niet goed genoeg voor een 
klassieke marktpartij. De gemeente zou er (indirect) financieel een bijdrage aan moeten leveren. Afhankelijk van de 
situatie kan de gemeente de bijdrage mogelijk weer terugverdienen na de looptijd van het project (15 jaar). De 
inventarisatie van de Agem geeft ook inzicht in de nodige bijdrage vanuit de gemeente. 

Achtergrond - Waar hangt de realiseerbaarheid van af?
Per locatie moet onderzoek worden gedaan naar een aantal basisfactoren die cruciaal zijn voor de realiseerbaarheid. 
Daarnaast moet te gemeente per locatie keuzes maken. De meest belangrijke factoren en keuzes staan hier op een 
rijtje.

Ruimt en aansluiting
Hoeveel panelen geplaatst kunnen worden hangt af grootte van het parkeerterrein. Het plaatsen van panelen kan ook 
andere baten hebben die voor een gemeente meewegen, zoals tegengaan van hittestress en een bijdrage aan de 
klimaatdoelstelling. 

Ligging
Sommige locaties zullen niet geschikt zijn omdat er bijvoorbeeld te veel schaduw valt. Ook moet er goed gekeken 
worden naar de ruimtelijke inpassing per locatie en de afstand tot een trafo of ander invoegpunt voor de elektriciteit. 
Hierdoor kunnen locaties afvallen of minder wenselijk zijn. 

Zelf exploiteren of ter beschikking stellen
Vooral bij grotere of grotere parkeerterreinen (> 1 ha) kan het voor marktpartijen interessant zijn om te investeren in 
de installatie. Het voordeel van zelf exploiteren is meer rendement dan uit een eventuele ‘verhuur’ van dak of grond. 
In het haalbaarheidsonderzoek gaat het om parkeerterreinen kleiner dan 5.000 m2. De gemeente investeert en 
exploiteert zelf of stelt de grond ter beschikking aan een lokale energiecoöperatie. 

Geschiktheid ondergrond
Het kan zijn dat de ondergrond van de parkeerplaats niet geschikt is. Denk bijvoorbeeld aan een archeologisch 
waardevolle ondergrond. Per locatie moeten we ons dan afvragen of de locatie de moeite waard is om de nodige 
stappen te zetten zodat het wél kan. 
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Ruimte op het net
Afhankelijk van de hoeveelheid energie die je af moet 
voeren, kan het zijn dat het niet mogelijk is om de 
carport aan te sluiten op het net. Dit probleem speelt in 
Oude IJsselstreek voornamelijk in Ulft maar kan ook op ander plaatsen voorkomen. Over het algemeen is het risico 
dat een grote carport (tijdelijk) niet aangesloten kan worden groter dan bij een kleine carport. 

Meekoppelkansen
Een zonnecarport brengt op sommige locaties mogelijk meer voordelen dan alleen het opwekken van energie. Denk 
aan elektrisch laden of een organisatie die baat heeft bij de overkapping in de zomer. 
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