
Samenvatting businessplan Zonnepark Overloopparkeerterrein 
 
De gemeente Harderwijk heeft in 2017 door Greenspread laten onderzoeken of een carport met een 
Zonnepark op het overloopparkeerterrein realiseerbaar is. De uitkomst van dit rapport is aanleiding 
geweest om Energiecoöperatie Endura te benaderen om te onderzoeken of hier lokaal invulling aan 
kan worden gegeven. Uiteraard binnen de kaders van wet- en regelgeving en een passende 
businesscase. Na een kort vooronderzoek hebben de gemeente Harderwijk en Endura hiervoor een 
intentieovereenkomst getekend. 
 
Endura is in november 2018 gestart met een nader onderzoek, inclusief het verkennen van lokale 
betrokkenheid, om te komen tot een technisch en financieel haalbaar plan. Dit plan moet gebaseerd 
zijn op een carport met daarop zonnepanelen voor de opwek van energie vanuit een duurzame bron, 
de zon. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het Zonnepark mede ten goede komt aan de inwoners 
en bedrijven in Harderwijk. Tevens geldt voor de gemeente een essentiële datum. Het terrein waarop 
het Zonnepark wordt gerealiseerd moet beschikbaar zijn voor parkeren op 1 april 2020. De inrichting 
van het parkeerterrein, het zogenaamde overloopparkeerterrein, wordt bepaald door de gemeente 
Harderwijk. 
 
Door een projectteam onder leiding van Jaap Mulder (Mulder Bouwmanagement) is de businesscase 
en het projectplan tot in detail uitgewerkt. De kennis en inzet Dirk van den Brink (Oud-eigenaar van Vd 
Brink Staalconstructies) is benut om een carport te kunnen plaatsen tegen de meest gunstige 
economische voorwaarden. Als basis voor de constructie is gebruik gemaakt van het ontwerp van 
architect Victor Schölvinck, van Cell Studio te Harderwijk.  
De technische aspecten zijn gespecificeerd en voor de inschatting van de realisatie- en 
exploitatiekosten zijn diverse lokale en regionale bedrijven geconsulteerd. De constructie is technisch 
beoordeeld door bureau De Lange in Nijkerk. Het vereiste investeringsbudget is op basis van de 
huidige inzichten bepaald op maximaal €2.435.000 exclusief BTW. Hiervoor moet passende 
financiering voor worden gevonden. Het investeringsbudget is opgedeeld in € 813.000,- voor de 
carport (fase 1) en € 1.622.000,- voor de opwek van energie en het transport van de opgewekte 
energie (fase 2) naar het netwerk van Alliander. 
 
Voor de exploitatiebegroting is naast de verkoop van elektriciteit uitgegaan van een te ontvangen 
SDE+ subsidie voor de eerste 15 jaar. Deze subsidie is aangevraagd op 18 maart jl. en inmiddels 
toegekend. De ontvangen stroomprijs wordt nu 15 jaar lang aangevuld tot € 0,095 per kWh. De 
begrote uitgaven van het Zonnepark, inclusief de uitgaven voor de carport, bestaan grotendeels uit 
rente- en aflossingsverplichtingen.  
 

Uitkomst businesscase en conclusie 
Na ontvangst van offertes en de laatste doorrekeningen van het businessplan, blijkt dat het alleen 
mogelijk is om deze carport met zonnedak rendabel te maken en gefinancierd te krijgen, als de 
gemeente Harderwijk en Energiecoöperatie Endura samen optrekken.  
 
Als de gemeente een garantstelling afgeeft voor de lening behorend bij dit Zonnepark is het mogelijk 
om tegen zeer gunstige voorwaarden een financiering te krijgen. Door de garantstelling is de 
Nederlandse Waterschapsbank N.V.(NWB) bereid een lening te verstrekken tegen een rentetarief van 
0,44 % per jaar, 25 jaar vast (geen renterisico), en kan de lening in 25 jaar worden afgelost. Na overleg 
met de ambtelijke organisatie, blijkt dat een garantstelling niet wordt gezien als staatssteun. 
 
Zonder deze gemeentegarantie is het gemiddeld te betalen rentetarief 3 % per jaar en moet de gehele 
financiering in 15-20 jaar worden afgelost. Deze verplichtingen samen, geven een onrendabele 



businesscase waardoor zowel participanten, als banken niet zullen instappen en de bouw, voor en door 
Harderwijk(ers), geen doorgang kan vinden. 
 
Endura kan met de inzet van lokale partijen tegen een betaalbare prijs een carport met zonnedak 
bouwen en aansluiten op het net. Vergelijkbare offertes van (Technique Solair, Energie Breed, 
SlimSolarSystems) zijn allen duurder en kennen bovendien geen tot weinig lokale betrokkenheid. De 
carport met zonnedak wordt met lokale partijen gebouwd voor € 1,00 per aangelegde Wp. 
 
In de opzet waarbij Endura alles verzorgt, van de bouw carport tot en met de exploitatie, wordt er 
voor de coöperatie in de totale looptijd van 25 jaar, een overschot van bijna € 500.000,- op het project 
gerealiseerd. Dit project draagt fors bij aan de doelstellingen m.b.t. CO2 reductie en duurzaamheid en 
heeft een positieve uitstraling, zowel voor Endura als Harderwijk..   
 

Het businessplan is op 25 april uitgebreid toegelicht in de ALV. Daarbij zijn ook de diverse risico’s 

toegelicht en besproken. Hieronder worden de belangrijkste risico’s nog eens op een rij gezet. 

Risico’s 

• Het businessplan heeft aannames gedaan voor de bepaling van de kostprijs van het aan te 
leggen Zonnedak. De prijs van zonnepanelen gaat op dit moment omlaag maar gezien de 
drukte in de bouw stijgen de prijzen van de installatie- constructiebedrijven. Een risico dat de 
prijzen stijgen waarbij de prijsstijging meer dan 10 % is maakt het plan niet uitvoerbaar. 
In het investeringsplan is een buffer van € 75.000,- meegenomen en een post onvoorzien van 
€ 25.000,- 

• Het onverhoopt niet toegekend krijgen van een aanvullende investeringssubsidie groot  
€ 100.000,- vraagt een hogere financiële bijdrage van de NWB of de leden. Beide 
financieringen moeten worden terug betaald aan de leden of de NWB. De extra last die hieruit 
voortvloeit past nog binnen de exploitatie. 

• Overbelasting van het netwerk is een steeds groter wordend probleem in Nederland. Dit 
wordt tegenwoordig transport schaarste genoemd. Niet alle opgewekte duurzame energie 
kan worden verkocht omdat het netwerk overbelast is. Vooralsnog is er in de regio Harderwijk 
geen sprake van transport schaarste. Alliander geeft aan dat er op dit moment geen 
problemen zijn te verwachten maar hoe dat over een aantal jaren zal zijn is nu niet bekend. 
Daarom moeten er t.z.t. ook nadere stappen worden gezet om dit risico te beheersen, o.a. 
door middel van opslagmogelijkheden van energie. 

• Schade door extreme weersomstandigheden. De sterkte van de constructie was een belangrijk 
onderdeel bij het ontwerp en is onafhankelijk van ontwerper en bouwer getoetst door Bureau 
De Lange. Er wordt daarnaast een goede verzekering afgesloten voor schade aan de installatie 
en schade aan derden.  

 

NB:  

Vooralsnog is er geen investering voor de oplaadpunten meegenomen en is er geen rekening 

gehouden met extra inkomsten uit verkoop van elektriciteit aan de laadpalen. 

We willen de opgewekte elektriciteit gaan verkopen via Om-Nieuwe Energie als Harderwijk Energie. 

 

  



Financieel 

Totale investering €  2.435.000,- 

 

Financiering  NWB  €  1.959.000,-  0,44 % in 25 jaar aflossen 

   Gelderland €      100.000,-  gift 

   Ledenkapitaal €      376.000,-  5% in 8 jaar aflossen 

 

Vraag aan de ALV: 

Het businessplan is uitgebreid toegelicht in de vergadering van 25 april. Naar aanleiding daarvan zijn 

enkele aspecten nader uitgewerkt. De beoogde juridische constructie voor exploitatie en beheer via 

een BV is vereenvoudigd. De gemeente lijkt bereid een gemeentegarantie af te geven,  

(besluitvorming door B&W is binnenkort te verwachten) en daarmee wordt de financiering een stuk 

goedkoper.  

Vorige keer is door de ALV reeds goedkeuring gegeven om voor het ZOT zowel Zondelen als 

Paneeldelen uit te geven. Inmiddels gaat het businessplan uit van alleen een uitgifte van Zondelen 

Uit landelijke ervaring blijkt dat voor Zondelen sneller en makkelijker grote groepen mensen 

intekenen als alternatief voor sparen dan via Paneeldelen in een Postcoderoos voor de opwek van de 

zelf gebruikte elektriciteit op het dak van een ander. Zondelen passen dus beter, gezien de tijdsdruk. 

Het bestuur stelt verder voor om de uitgifte van Zondelen te laten verlopen via Rabo & Crowd. Dat is 

een professionele crowdfundingsorganisatie die alles professioneel regelt en waardoor de Zondelen 

ook makkelijker weer te verkopen zijn. De kosten daarvoor zijn 1% van het rendement. Dit betekent 

dat voor de participanten netto 4% rendement overblijft. Voorwaarde voor participanten blijft dat 

men lid moet zijn/worden van Endura. De communicatiecampagne richt zich de eerste weken met 

name op Harderwijk/Hierden. Als dat onverhoopt niet voldoende participanten oplevert, kan ook 

daarbuiten geworven worden.     

Na uitvoerig onderzoek en beraad in de afgelopen maanden, ook in het overleg met de gemeente, 

heeft het bestuur besloten dat de businesscase uitvoerbaar is als de gemeente garant staat en de 

bouwkosten niet meer dan 10% stijgen. 

Vraag aan de ALV: kunt u dit besluit van het bestuur goedkeuren?  



Exploitatie 

 


