
18. Drijvende
zonneparken 
en duurzame 
gebiedsont-
wikkeling

ARNOUD VAN DRUTEN

Zon-op-waterprojecten is als onderdeel van duurzame gebiedsontwikkeling een serieuze 
invulling voor de duurzame doelstelling van de verschillende RES-regio’s.

Bron: Sunprojects
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Nederland stond de afgelopen jaren vooral bekend als 
koploper op het gebied van duurzame ontwikkeling. Maar 
dan vooral in woord. In de praktijk bleven we schromelijk 
achter. Daar lijkt nu een enorme versnelling in gekomen 
te zijn. De opgelopen achterstand wordt snel ingehaald. 
Met name op het gebied van duurzame opwekking door 
zonne-energie. Op dit moment is de verwachting dat we in 
de loop van dit jaar Duitsland achter ons laten als koploper. 
De mijlpaal van tien gigawatt opwekking is al genomen. 
Voorspellingen van het Planbureau voor de Leefomgeving 
gaan al naar een verdrievoudiging in de komende tien jaar.
Om een idee te krijgen wat tien gigawatt betekent, kan 
er gesteld worden dat dat gelijkstaat aan het gemiddelde 
elektriciteitsverbruik van 3,5 miljoen huishoudens. Dat is 
dus bijna de helft van het aantal Nederlandse huishoudens. 

Het kan niet ontkend worden dat de subsidieregelingen, 
waaronder de SDE++-regeling, een bijdrage aan deze 
versnelling hebben gegeven. SDE staat voor Stimulering 
Duurzame Energie en heeft als doelstelling gedurende 
vijftien jaar door subsidieondersteuning projecten snel-
ler rendabel te maken. Voorwaarde is wel dat binnen die 
vijftien jaar het project break-even is, al nemen de relatieve 
subsidiebedragen van de SDE-regeling wel heel snel af. 

Was de regeling bij aanvang in 2011 nog 15 eurocent per 
opgewekte kWh, de laatste ronde kende een ondersteuning 
van slechts rond de 8 ct/kWh. Dit betreft dus bijna een 
halvering. 

De interesse van buitenlandse investeerders in Nederlandse 
projecten blijft groot. Gevaar is dat daarbij de subsidiegel-
den de grens overspoelen. 

Bekijken we de duurzame uitdaging van Nederland vanuit 
het oogpunt van gebiedsontwikkeling dan zien we dat het 
proces van de Regionale Energiestrategieën (RES) in volle 
gang is.

Hierbij moeten 30 RES-regio’s gezamenlijk de uitdaging van 
35 terawattuur hernieuwbare energie opwekking invullen 
voor de eigen regio. Zeeland en West-Brabant hebben als 
eerste de RES1.0 afgerond; de overige 28 regio’s zullen 
spoedig volgen.

Als de uitdaging van 35 terawattuur alleen door zonne-ener-
gie moet worden opgevangen dan betekent dat 3,5 keer 
het huidige opgestelde vermogen. Het goede nieuws is dat 
ook de overige duurzame energiebronnen voor invulling 
kunnen zorgen.

Binnen elke RES-regio worden kansrijke zoekgebieden 
gedefinieerd in een proces waarbij zo veel mogelijk de 
lokale bevolking betrokken wordt. Algemeen beeld is dat 
iedereen ervan doordrongen is dat de doelstellingen op 
landniveau zeker gehaald moeten worden. Het vanuit het 
Engels vrij vertaalde ‘prima-maar-niet-in-mijn-achtertuin’ is 
daarbij een duidelijk merkbaar verschijnsel. Om te komen 
tot een keuze die tot een zo goed mogelijk verdeling 
komt, zijn er energieladders opgesteld. Die bepalen waar 
en aan welke vormen van energievoorziening in eerste 
instantie de voorkeur gegeven gaat worden. Impact op 
de leefomgeving en rendement per oppervlak zijn daarin 
factoren. Zonne-energie neemt daarbij in de meeste regio 
een koppositie in. Dit is voor al de zon-op-dak-variant op 
bestaande gebouwen. 

Opportunistische berekeningen geven een te groot poten-
tieel weer van de mogelijkheden van zon-op-dak. Niet 
alle daken zijn constructietechnisch geschikt voor het extra 
gewicht van zonnepanelen. Daarnaast zijn er vele onren-
dabele daken qua omvang of positie ten opzichte van de 
zon. Ook zijn er ontwikkelingen om parkeerplaatsen van 
overdekkende zonnecarports te voorzien of de gevels van 
gebouwen te bedekken met zonnepanelen in verschillende 
kleuren en figuren.

Bron: RVO
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Om echt impact te hebben is het alternatief voor 
zon-op-agrarische-gebieden verleidelijk. De beschikbare 
oppervlakken zijn relatief veel groter. Voor de meeste 
agrariërs is dit op het moment een zeer lucratieve optie. 
Vanuit landschappelijke hoek gezien, neemt de weerstand 
juist toe. Dit vertaalt zich in de verschillende beperkende 
bepalingen op bestuurlijk niveau vanuit de provincie voor 
zonneparkontwikkeling op agrarisch gebied. Een voorbeeld 
hiervan is dat zonneparken in sommige regio’s in Groningen 
niet meer dan maximaal tien hectare mogen beslaan. Daar-
naast moet het project vanuit een lokaal initiatief komen 
waarbij minimaal 50% van het project eigendom moet zijn 
van de lokale energiecoöperatie. 
De optie die steeds meer onder de aandacht komt, is 
zon-op-water. Belangrijk is daarbij dat ecologisch gevoe-
lige gebieden ontzien worden. Waterlocaties in Natura 
2000-gebieden zijn hiervan een duidelijk voorbeeld. In 
aanmerking komen dan ook juist de meer industriële 
ontwikkelgebieden. Zandafgravingen zijn hierbij de meest 
geschikte locaties voor ontwikkeling van zonne-energie op 
water door middel van drijvende zonneparken. Drijvende 
zonneparken zijn qua technologie en wetgeving nog steeds 
in ontwikkeling. Voor de Slufter op de Rotterdamse Maas-
vlakte heeft het Nationaal Consortium Zon op Water onder-
zoek gedaan naar de bestendigheid en mogelijkheden van 
drijvende zonneparken. Maar wat zijn hierbij de specifieke 
zaken ten opzichte van de overige gebiedsontwikkeling? 
Welke vergunningen zijn er nodig voor zonnesystemen op 
water?

In opdracht van eerdergenoemd consortium heeft Colibri 
Advies het publiekelijk beschikbare rapport ‘Vergunbaarheid 
omgevingsdeel Zon op Water’ opgesteld. Dit rapport geeft 
een overzicht van de benodigde vergunningen en andere 
juridische verplichtingen voor het plaatsen van zonnesys-
temen op water. Door middel van een handige tool kan 

al snel bepaald worden of een drijvend zonnepark op een 
bepaalde locatie vergunbaar is, of daarop kans maakt. 
Naast de juridische aspecten zijn er de flora- en fauna-ef-
fecten van duurzame energieopwekking door middel 
van drijvende zonnepanelen. TKI Urban Energy en RVO.nl 
hebben Deltares, een onafhankelijk instituut voor toege-
past onderzoek op het gebied van water en ondergrond, 
opdracht gegeven een ecologisch meetadvies op te stellen 
om de effecten van zonneparken op de natuur onder water 
te bepalen. Hierbij zijn twee openbare publicaties versche-
nen: ‘Ecologisch meetadvies Zon op Water’ en ‘Notitie Ecolo-
gisch meetadvies Zonnesystemen op water’. 
Ook al moet er nog veel onderzoek gedaan worden, er 
zijn wel al een aantal aspecten naar voren gekomen. Hoe 
groter de diepte, dus hoe groter het waterreservoir onder 
het eiland des te kleiner is de impact van het drijvende 
zonne-eiland. In de eerste twee meter in het water speelt 
zich de grootste verscheidenheid in flora en fauna af. Dit 
is in Nederlandse wateren het grootste bereik qua impact 
van invallende zonnestralen. De afdekkingsgraad ofwel de 
schaduwwerking van het eiland bepaalt ook de invloed 
op het waterecosysteem onder het eiland. Bij een lagere 
schaduwwerking is de impact des te lager. Een derde factor 
is in welke relatieve mate het eiland de totale waterop-
pervlakte afdekt. Daarbij wordt er gemakshalve vanuit 
gegaan dat bij een afdekking van minder dan de helft van 
het totaal beschikbare wateroppervlak de impact van deze 
factor niet significant zal zijn. Door de vele combinaties van 
bovenstaande factoren is de stelling dat elke waterlocatie 
in combinatie met het toe te passen systeem uniek is. Er 
zal dus per situatie opnieuw bekeken en gemeten moeten 
worden.

Een drijvend eiland kent voordelen ten opzichte van 
land- en dakopstellingen. Bij zomerdagen met veel zon is 
de productie van zonne-energie hoog, echter bij hogere 

Bron: Floating Energy/Solaris Float
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        temperaturen neemt ook het rendement van de panelen af. 
Een hittegolf staat niet garant voor de optimale productie 
van zonne-energie. 
Het eerste voordeel van drijvende zonnepanelen is dan 
ook het koelend effect van het water onder de panelen. 
Dit geeft op warme dagen dus een productievoordeel 
ten opzichte van land- en dakopstellingen door de lagere 
temperaturen onder de panelen. Overigens is dit rende-
mentsvoordeel bij benadering rond de 0,2 tot 0,4% per  
graad Celsius temperatuurverschil van land ten opzichte van 
water. 
In onderstaande grafiek van een proefopstelling in Neder-
land is rond het midden van de dag een verschil van 8 
graden Celsius gemeten. Productievoordelen rond de 2 à 
3% zijn dus haalbaar in Nederland. 

Een tweede voordeel van drijvende zonnepanelen is dat op 
water een eiland economisch makkelijker met de zon kan 
meedraaien dan een opstelling op land. De zonnepanelen 
kunnen door het volgen van de zon continu zonnestralen 
directer opvangen. In vergelijking met een vast eiland kan 
dit een voordeel van rond de 20% opleveren; de meerkos-
ten van het laten draaien, liggen daarbij procentueel lager. 
In sommige gevallen is het toepassen van een duurder 
zonvolgend eiland dus te adviseren. 

Op een recente proeflocatie in Oostvoorne wordt onder 
begeleiding van TNO een zonvolgend systeem van de 
combinatie Solaris Float/ SunProjects (zie foto) geëvalueerd. 

Vergelijking op businesscaseniveau

Kijken we naar de businesscase dan zal een drijvend 
systeem volgens een recente publicatie van de Ameri-
kaanse projectontwikkelaar D3 Energy over het algemeen 
10% tot 20% duurder zijn in aanschaf. De lagere onder-
houdskosten van een drijvend systeem compenseren echter 
op termijn de hogere initiële aanschafkosten. Er is geen 
noodzaak tot maaien en de panelen zullen door de water-
omgeving minder stof accumuleren wat reinigingswerk-
zaamheden scheelt. Daarnaast zal de meeropbrengst door 
het koelende effect ook bijdragen aan een betere business-
case. Op de langere termijn zal de exploitatie van drijvende 
en landsystemen dus vergelijkbaar zijn.

Geconcludeerd kan worden dat zon-op-waterprojecten 
als onderdeel van duurzame gebiedsontwikkeling een 
serieuze invulling is voor de duurzame doelstelling van 
de verschillende RES-regio’s. De technische voordelen c.q. 
meeropbrengsten van zon-op-waterprojecten ten opzichte 
van landopstellingen zijn aangetoond en de economische 
voordelen daarvan ook. De bepalingen in eerdergenoemde 
documenten over vergunningen en flora- en faunabepalin-
gen geven inzicht in hoeverre deze voordelen ook behaald 
kunnen worden. 

 



Over de auteur

Arnoud van Druten is medeoprichter Floating Energy (onderdeel van de 
Sunprojects groep).
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