Voorbeeld zonnepark
Van veld naar energiebron
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Beste,
Dank voor uw interesse in Solarfields.
Wij zijn in 2014 gestart met Solarfields om de wereld te verbeteren met
duurzame energie. Daarom ontwikkelen wij grootschalige zonneparken
en –systemen in Nederland. Dit doen wij altijd samen met anderen en dus
ook graag samen met u.
Wij begrijpen maar al te goed dat de keuze voor een zonnepark een grote
beslissing is. Daarom hebben wij de tijd genomen om uw situatie goed in
kaart te brengen. Op deze manier kunt u een weloverwogen keuze maken.
In dit document leggen wij uit of uw grond geschikt is en welke opbrengsten
u kunt verwachten. Daarna lichten wij toe wat er komt kijken bij de realisatie
van een zonnepark. Tenslotte stellen wij onszelf graag aan u voor.
Solarfields staat garant voor een professionele aanpak, persoonlijk contact en
lange termijn samenwerking. Wij gaan daarom graag met u in gesprek om dit
voorstel te bespreken en uw vragen te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,

&
Oprichters Solarfields
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GESCHIKTHEID
VAN UW GROND

MOGELIJKE
OPBRENGSTEN

Dit document is persoonlijk voor u
opgesteld. Wij beginnen met een
analyse waaruit blijkt of uw grond
geschikt is voor de realisatie van
een zonnepark.

Wat kan een zonnepark u opleveren?
Dat is de vraag die wij hier
beantwoorden. Wij kijken hierbij zowel
naar de financiële opbrengsten als de
energieopbrengsten.
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Zonnepark Geefsweer
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ROUTE NAAR
EEN ZONNEPARK

OVER
SOLARFIELDS

Wat komt er kijken bij de realisatie van
een zonnepark? Wij leggen de
vervolgstappen uit, zodat u weet wat u te
wachten staat als wij gaan samenwerken.

Tenslotte vertellen wij u graag wie
Solarfields is. Wie zijn wij en wat maakt
ons uniek? Wij hebben veel ervaring in
duurzame energie-oplossingen en
geven u daar graag inzicht in.
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LOCATIE naam locatie
Gemeente naam gemeente sectie aanduiding
Tik om kavelnr. en opp in te voeren. Gebruik TAB voor de scheidingen.
Wij hebben uw percelen onderzocht om te kunnen beoordelen of uw grond geschikt is voor een
zonnepark. De factoren die hierin een rol spelen zijn: (1) de oppervlakte van uw locatie,
(2) de inpassing op het elektriciteitsnet en (3) de bestemming.

UW LOCATIE IN BEELD

5

01
GESCHIKTHEID
VAN UW GROND
20 ha
OPPERVLAKTE

4 km
NETINPASSING

Agrarisch
BESTEMMINGSPLAN

P

Wij bouwen een zonnepark alleen wanneer het
rendement goed zal zijn. Dit vereist een goede
verhouding tussen het grondoppervlak en de kosten
van het park. Een gemiddelde netaansluiting is mogelijk
vanaf vijf hectare. Uw locatie is 20 hectare groot en
voldoet daarmee aan onze eisen.
Een zonnepark wordt aangesloten op het
elektriciteitsnet. De netbeheerder in uw geval is
Voorbeeld. Wij hebben goed contact met Voorbeeld.
Voor aansluiting op het net zijn kabels nodig van het
zonnepark naar het dichtstbijzijnde onderstation. De
lengte van de kabels en de complexiteit van het tracé
bepalen de kosten van de netinpassing en daarmee de
rendabiliteit van het zonnepark. In uw geval betreft het
kabeltracé 4 km. Deze kosten passen binnen de
begroting van het project.
De gemeente heeft in het bestemmingsplan de
bestemming van uw grond bepaald. De bestemming
van uw grond is Agrarisch.
Daarnaast bepaalt het gemeentebeleid (indien
aanwezig) of een zonnepark op uw locatie past. Zo ja,
dan kan de procedure snel opgestart worden. De
gemeente Voorbeeld heeft op dit moment Kies
wel/geen beleid voor zonneparken vastgesteld.

Uw grond is geschikt

6

Voorbeeld zonnepark

20 ha

VB MWp
€ bedrag

€ bedrag

VB kWh

aantal huishoudens

€ bedrag

Ca. 20 ha
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MOGELIJKE
OPBRENGSTEN
Op uw locatie van 20 hectare passen circa
aantal zonnepanelen. Het park heeft
daarmee een vermogen van VB MWp en
genereert VB kWh per jaar. Om deze
getallen iets meer te laten leven, delen wij
het aantal kWh door het verbruik van een
gemiddeld huishouden. In uw geval
kunnen aantal huishoudens van
elektriciteit worden voorzien.
De grootte van uw grond is daarnaast ook
bepalend voor de mogelijke opbrengsten.
De vergoeding betreft € bedrag per
hectare per jaar. Dit geeft u recht op een
totale vergoeding van € bedrag per jaar.
Aangezien het zonnepark voor 30 jaar
elektriciteit produceert komt de
vergoeding over de gehele periode uit
op € bedrag. Uitbetaling van de
vergoeding start vanaf het vestigen
van de akte bij de notaris.

Bij de bepaling van de vergoeding nemen
wij standaard het gehele kadastrale perceel
mee. Ook indexeren wij de vergoeding
jaarlijks conform de
Consumentenprijsindex (CPI).
Daarnaast is het goed om te weten dat:
• U van onze bank een bankgarantie
ontvangt voor de opruimkosten van het
zonnepark.
• Wij het perceel na afloop in
oorspronkelijke staat teruggeven.
• U de overeenkomst kunt ontbinden als
wij onze afspraken niet nakomen.
Als we besluiten om te gaan samenwerken,
leggen we bovenstaande punten vast in een
eerlijke en realistische overeenkomst.
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ROUTE NAAR EEN
ZONNEPARK
U bent vast benieuwd wat er allemaal
komt kijken bij de ontwikkeling van uw
zonnepark. Daarom komen wij graag bij
u langs voor een vrijblijvende
kennismaking. Dan bespreken wij alle
mogelijkheden en geven wij antwoord
op uw vragen.
Hiernaast ziet u alvast in grote lijnen
welke stappen wij doorlopen gedurende
het traject.

STAP 1
Vastleggen afspraken
Wanneer wij met elkaar besluiten om
een zonnepark te gaan realiseren,
leggen wij gezamenlijk alle afspraken
vast in een ontwikkelovereenkomst.

STAP 2
Ontwerpen zonnepark
Vervolgens gaan wij aan de slag
met zowel het technisch ontwerp
van het zonnepark als de
landschappelijke inpassing.

STAP 3
Informeren omgeving
Wij creëren draagvlak voor het
zonnepark door in gesprek te gaan met
omwonenden. Een breed gedragen plan
heeft meer kans van slagen.
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STAP 4

STAP 7

Aanvragen vergunning

Bouwen zonnepark

De vergunning voor het zonnepark
wordt aangevraagd bij de gemeente.
Het duurt gemiddeld 26 weken
voordat deze wordt toegekend.

De bouw van het zonnepark kan beginnen,
rekening houdend met oogstmomenten
en het huidige gebruik van de grond.

STAP 5

STAP 8

Aanvragen subsidie en financiering

Exploiteren zonnepark

Wanneer de vergunning is verleend, kan
(één keer per jaar) subsidie aangevraagd
worden bij de Rijksoverheid. Vervolgens
regelen wij de financiering.

De komende 25-30 jaar levert het
zonnepark stroom en verzorgen wij
het beheer en onderhoud.

STAP 6

STAP 9

Tekenen van zakelijk recht

Opruimen zonnepark

Nadat de subsidie is ontvangen, leggen
wij alle afspraken met u vast bij een
notaris (het zakelijk recht). Het moment
waarop dit gebeurt, is in overleg.

Na 25-30 jaar ruimen wij alles op
en ontvangt u uw grond terug in
oorspronkelijke staat.
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EEN GREEP UIT ONS PORTFOLIO

Franeker - De Kie: 2018・10,1 MWp

Geldermalsen - AVRI: 2018・9,3 MWp

Vlissingen - Scaldia: 2018・54,5 MWp

Achtkarspelen – Sinnegreide: 2018・11,7 MWp

Marum - Alberdaheerd: 2018・8,9 MWp

Delfzijl - Geefsweer: 2019・7,8 MWp

Hoogezand - Molenwaard: 2019 ・38 MWp

Biddinghuizen – Dorhout Mees: 2021・125 MWp

“

Sinds 2017 werken wij samen met Solarfields. Het zonnepark De Kie in Franeker
is onder andere via ons verzekerd. Wij hebben Solarfields leren kennen als een
ervaren partij met veel kennis. De samenwerking ervaren we als voortvarend en
prettig. Solarfields zouden wij zeker aanbevelen aan investeerders.
Harry Wolkenfelt - Solarif insurance
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”

Solarfields is opgericht in 2014 en is de
afgelopen jaren uitgegroeid tot een ervaren
speler. Wij ontwikkelen, bouwen en
onderhouden grootschalige zonneparken
op grond en op dak. Op het gebied van
grondgebonden zonneparken zijn wij
marktleider in Nederland.
Wij ontwikkelen momenteel meer dan 120
zonneparken die samen ruim 2.000 hectare
vertegenwoordigen.
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OVER
SOLARFIELDS

HOEVEELHEID (POTENTIEEL) GEGENEREERDE ENERGIE DOOR ONS:

2705 MWp

595 MWp

564 MWp

zonneparken in
ontwikkeling

vergunning(en)
verleend

SDE+ subsidie
ontvangen

47 MWp

112 MWp

145 MWp

projecten
in aanbouw

duurzame energie
gerealiseerd

“

management van
(andere) zonneparken

Solarfields heeft in Franeker zonnepark de Kie gerealiseerd. Contacten
hierover zijn altijd professioneel en deskundig geweest. Wij zijn zeer
tevreden over deze samenwerking. Daarnaast heeft Solarfields
goede zorg besteed aan het overleg en inspraak met de omgeving.
Jacob Viese - Gemeente Waadhoeke

”
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Zonnepark Geldermalsen

ONZE WERKWIJZE
Wij willen samen met de omgeving de leefbaarheid van de wereld verbeteren met duurzame
energie. Wij bieden de beste prijs tegen eerlijke voorwaarden, werken bij voorkeur samen
met lokale partijen en zijn uw lange termijn partner. De volgende zaken zijn kenmerkend voor
onze werkwijze:
1. Duurzame samenwerking

2. Persoonlijke benadering

Wij ontzorgen van A-Z. Dit betekent dat wij
alle activiteiten op ons nemen. Van het
ontwerpen van het zonnepark, het
aanvragen van de subsidie, tot en met
het bouwen en onderhouden van het park.
Wij regelen het allemaal!

Voor elk project hebben wij een duidelijk
contactpersoon waarbij u terecht kunt voor
alle zaken omtrent uw zonnepark.
Gedurende de looptijd zijn en blijven wij uw
eerste aanspreekpunt.

Bij alles wat wij doen, staan onze kernwaarden centraal

Professioneel
Bij Solarfields is de kwaliteit van werken hoog. Wij zijn deskundig en
hebben verstand van zaken.

Betrouwbaar
Wij zijn te vertrouwen. Wij maken duidelijke, eerlijke afspraken en komen
deze na. Wij doen geen beloftes die niet nageleefd kunnen worden.

Betrokken
Wij zijn gedreven in het realiseren van deze doelen. Wij hebben daarbij
altijd oog voor de belangen van anderen en houden daar bewust en
actief rekening mee.
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3. Draagvlak en acceptatie
Wij vinden het belangrijk dat onze zonneparken aansluiten bij de wensen en ideeën van de
omgeving. Draagvlak voor en acceptatie van een zonnepark is voor ons essentieel.
Informeren en betrekken
Wij gaan vroegtijdig en eerlijk in gesprek met de omgeving. We laten mensen meedenken en
meebeslissen over het zonnepark. Dit doen wij onder meer door bij de mensen thuis langs te
gaan en door het organiseren van informatieavonden.
Financieel participeren
Omwonenden kunnen ook investeren in onze zonneparken. Op deze wijze profiteert de
omgeving ook financieel van de realisatie van het zonnepark. Ook andere vormen van
participeren, zoals gebiedsfondsen, kunnen we organiseren.
Landschappelijke inpassing
Het aanzicht van het zonnepark is heel belangrijk voor acceptatie. Wij zorgen ervoor dat het
zonnepark optimaal is afgestemd op de wensen van de omgeving en op de ruimtelijke,
natuurlijke en cultuurhistorische landschapskwaliteiten van de locatie. Bijvoorbeeld door
het aanleggen van extra beplanting.

CASE | Zonnepark Molenwaard
Zonnepark Molenwaard ligt midden in een woonwijk, wat goede inpassing extra
belangrijk maakt. Daarom heeft Solarfields vier openbare bijeenkomsten
georganiseerd, waar omwonenden meedachten over de landschappelijke inpassing van
het park. In samenspraak met landschapsarchitecten is vervolgens een breed gedragen
plan uitgewerkt.
Ook konden omwonenden financieel participeren in het zonnepark. Dit biedt Solarfields
regelmatig aan. Bij aanvang van de bouw van een zonnepark is het via een online
portaal mogelijk om te investeren in de vorm van obligaties. Draagvlak krijgt dus op
verschillende manieren vorm en staat hoog op de agenda.
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ONZE KANTOREN

Groningen

Rotterdam

Op dit moment hebben wij drie kantoren in
Nederland. Vanuit onze kantoren in
Groningen, Rotterdam en Arnhem kunnen
wij alle provincies in Nederland bedienen.
Met ons team staan we klaar om samen uw
zonnepark te realiseren!

15

Arnhem

3

kantoren
Netexperts

Business developers

Bouwopzichters

50

medewerkers

Financieel specialisten

Juristen

Projectmanagers
Omgevingsmanagers

EEN AANTAL VAN ONZE COLLEGA’S

Uw contactpersoon
Naam
Functie
Telefoon
E-mail

solarfields.nl
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Persoonlijke aantekeningen
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solarfields.nl

Solarfields

Solarfields

Solarfields

Marten Meesweg 8

Emmasingel 4
9726 AH Groningen - NL

Jansbuitensingel 30

3068 AV Rotterdam - NL

+31 (0)85 30 30 850
info@solarfields.nl

6811 AE Arnhem - NL

