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In deze voorstudie voor een zonneparkeerplaats+ in de wijk Kerkelanden hebben we de basis 
gelegd voor verdere verkenning van (vooral) financiële haalbaarheid voor deze voorziening.  
 
Dit rapport is het resultaat van: 

- Een serie van 7 bijeenkomsten met een werkgroep van HET-adviseurs, een externe expert 
en Ver-KEN vertegenwoordigers/bewoners van Kerkelanden, in de periode januari-
september 2021; 

- veel uitzoekwerk en bespreking en weging daarvan, onder andere voor de optimale 
locatiebepaling; 

- verkenning van ervaringen en aanpakken bij andere zonneparkeerprojecten; 
- eerste uitwerkingen van vormgeving van de zonneparkeerplaats en onderconstructie, om 

inpasbaarheid in de wijk te vergroten, en eerste constructieve en kostendoorrekeningen 
(extern); 

- business case ontwikkeling en doorrekening; 
- afstemmingen met stakeholders en partijen, zoals gemeente Hilversum, Liander, 

winkelcentrum KKL. 
 
De status van dit rapport is vooronderzoek, fase 1, op weg naar haalbaarheid. De in dit rapport 
gepresenteerde voorstellen dienen ter verdere bespreking met de centrale stakeholders, zodat een 
gevoel kan worden opgebouwd voor de kansrijkheid van verdere uitwerking (fase 2) en ten slotte 
realisatie (fase 3) en exploitatie (fase 4).  
 
Kern-elementen Zonneparkeerplaats+: 

- zonne-opwek op een onderconstructie op Ambrosiushof/Kerkelanden (naast het 
winkelcentrum/De Koepel, met een geschat vermogen van 240 kWp, en opwekvolume van 
196 MWh/jaar; 

- twee dubbele DC en V2G-laadsystemen (2 x 20 kW), dus direct gekoppeld aan de zonne-
installatie voor efficiencywinst en optimaal groen EV-rijden; 

- opslag zonne-energie in twee specifiek hiervoor te plaatsen EV-deelauto’s, voor het zoveel 
overbruggen van discrepanties tussen opwektijd en laadbehoefte. Deze auto’s hebben 
accuvermogen van bij elkaar 124 kW, en zijn flexibel uit te breiden passend bij de 
verwachte laadvraag in de toekomst; 

- daar waar laadvraag ontstaat die gelijktijdige levering en opslag te boven gaat (vooral ’s 
nachts en in winter) is een koppeling aan het net voorzien. Hiermee kan bij overschot van 
opwek ook teruggeleverd worden aan het net en met de accu’s. 

 
Als voorschot op dat verdere overleg geven we hier, naast de hierboven al genoemde kern-
elementen van de voorziene installatie, een aantal pro’s en con’s en benoemen een aantal risico’s 
die we kunnen signaleren. 
 
Organisatie 
Qua organisatie voorzien we een SCE-opzet in de wijk, waarmee burgers actief kunnen deelnemen 
en investeren. HET deelauto verzorgt de deelauto-capaciteit/benodigde opslag, HET laden tekent 
voor de investering en exploitatie van de laadsystemen, op basis van de MRA-E concessie die ze 
heeft voor de plaatsing.  
 
Financieel perspectief 
Alom is bekend dat zonneparkeervoorzieningen een forse investering vergen, vooral gezien de 
meerkosten voor de onderconstructie, het grondwerk en de omgevingsinpassing. Een combinatie 
met laden van EV is een optie om tot rendabele exploitatie te komen. Toch is de financiële 
haalbaarheid afhankelijk van cofinanciering en te verwerven subsidies:     

- er dient geïnvesteerd te worden in relatief dure voorzieningen: duurder dan zon op al 
bestaande daken. De totale voorziene investeringen bedragen 709.000 euro. Dat is 
496.000 euro meer dan een regulier zonnedak met gelijk vermogen en 412.000 euro meer 
dan een zonnedak van hoge kwaliteit zoals ook nodig is voor een zonne-parkeerplaats. Dit 
maakt de financiële haalbaarheid afhankelijk van bereidheid tot co-investeren, participatie 
van burgers (via de SCE), inzet van gemeentelijke middelen en te werven subsidies; 

- er vanuit gaande dat dat lukt, is de business-case positief (IRR 7,8% DSCR > 1,2, positief 
exploitatieresultaat na jaar 1), maar dat is op basis van veronderstelde (in kind en 



financiële) participaties. De extra verdiensten van verkoop van laadstroom aan EV-rijders 
versterkt de business case, groei van het aandeel stroomverkoop in de loop der jaren is te 
verwachten; 

- Er is een aantal risico’s binnen de business case, waaronder: 
o veronderstelde vraagontwikkeling EV-laden (op basis van EV-verkoop, maar ook 

accu-capaciteit nieuwe EV’s en toekomstig laadgedrag); 
o concurrentie in laadaanbod; 
o onbekende match tussen opwek, laden, opslag en teruglevering net, terwijl die 

match van invloed is op het verdienperspectief; 
o de variabiliteit in prijsontwikkeling op de elektriciteitsmarkt. 

 
Waarom wel of waarom niet kiezen voor realisatie? 
Er is een aantal redenen om desalniettemin te kiezen voor realisatie van dit initiatief: 
 

- realisatie geeft extra opwek duurzame energie en reductie CO2-uitstoot (91 ton/jaar); 
- daarmee geeft dit project mede invulling aan de RES-taakstelling1, waar die elders lastiger 

te realiseren is; de gemeente heeft op een project als dit zelf meer invloed op dan in 
andere gevallen, zoals zon-bij-particulier of zon-op-bedrijf; 

- in het project wordt een laadplein gerealiseerd, waar direct omwonenden die thuis niet die 
mogelijkheid hebben hun EV kunnen laden, een belang dat met de groei van EV steeds 
groter wordt. Dit geldt ook voor bezoekers van het winkelcentrum, die kunnen (bij-) laden 
terwijl ze boodschappen doen;  

- er is sprake van dubbelgebruik: zowel parkeren als zonne-opwek, wat voor parkeerders 
voordeel heeft van minder opwarming van auto’s n de zomer; 

- met de combi zonne-opwek/EV-laden/opslag en teruglevering biedt dit voorstel zicht op 
systeemintegratie en reductie van netcongestie, een probleem dat bij toenemend lokaal 
elektriciteitsgebruik (meer EV, koken op inductie, warmtepompen) nijpender wordt de 
komende jaren. 

 
Afhankelijkheden en aannames: 

- voor dit project is een vergunningsverlening nodig, mede op basis van 
bewonersparticipatie.  

- we gaan uit van een aantrekkelijk vorm ge geven SCE die burgers verleid financieel te 
participeren. Maar dit maakt het project ook wel een buurt-project. 

- binnen de financiële berekeningen zijn we uitgegaan van een middenpositie in 
ontwerpkwaliteit van de onderconstructie, zodat deze goed inpasbaar is in de buurt en de 
acceptatiegraad verhoogt, en de daarmee samenhangende kosten.       

 
Hoofdconclusie 
De hier voorziene zonneparkeerplaats+ draagt bij aan de energietransitie en de RES-taakstelling, 
en biedt een geïntegreerde oplossing waarbij ook EV-gebruik en opslag worden meegenomen. De 
kosten daarvoor zijn wel (veel) hoger dan een reguliere zonne-installatie. Realisatie is dus 
afhankelijk van cofinanciering en subsidieverlening, waar verder overleg en uitwerking voor nodig 
is.   
 
Vervolgstappen:  

1. Dit rapport dient eerst ter verkennend overleg met gemeente inzake de project-aanpak, de 
rol van de gemeente en dekking van de onrendabele top.  

2. Is er een eerste gevoel voor (beleidsmatige, vergunningstechnische en financiële) 
haalbaarheid opgebouwd, dan volgen de stappen voor draagvlakopbouw in de wijk en 
financiering. 

  
 

 
1 RES-taakstelling G&V 2030 2,1 GWh in 2030, voor Hilversum 60%, ofwel 1,26 GW. Dat is 1000 voetbalvelden 
met 3000 panelen van 400 WP  
 


