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Inleiding 
 

Gemeenten willen verduurzamen. Locaties die veel bezoekers trekken zijn interessant voor solar carports. 
Zoals het parkeerterrein bij een winkelcentrum in Hellevoetsluis en het parkeerterrein bij de 
duinovergangen in Rockanje.  

 

Voorbeelden van grote solar carport bij dierentuin Pairi Daiza (20 MWp). Disneyland Parijs is bezig met de 
ontwikkeling van een carport van 17 MWp waarbij een deel van het dak ’s nachts wordt opgelicht en het 
Mickey Mouse logo vertoont. IKEA heeft onlangs haar eerste solar carport in de Verenigde Staten 
verwezenlijkt, met een vermogen van 1,35 MWp.  

 

Wij onderzoeken de mogelijkheid voor de gemeente Hellevoetsluis om een (groot) deel van het 
parkeerterrein te overkappen met Solar Carports waarbij de stroom deels gebruikt wordt voor de 
laadpalen en deels wordt teruggeleverd aan het net. 

 

Bijkomend voordeel voor het gebied Hellevoetsluis is dat het Net nog voldoende ruimte heeft voor twee 
van die grote zonnehotspots. 
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Ons Idee 
In 2021 hebben we een solar overkapping ontworpen voor Hellevoetsluis als deel van de Bouw 
OntwerpChallenge 2021. Toen hadden we onvoldoende ruimte om de solar carport verder uit te werken 
in een business case. De ontwerpen zijn zo goed ontvangen dat Hellevoetsluis heeft gevraagd om alsnog 
een business case te maken waarmee de wethouder de start kan maken om een zonnehotspot te 
realiseren in Hellevoetsluis en in Rockanje. 
 
 
 
Gemeentes en provincies zien de combinatie van zonne-energie met parkeerruimtes (solar carports) als 
een manier om te kunnen bijdragen aan hun duurzaamheidsambities die voortkomen uit het 
Klimaatakkoord. Ondanks het voorziene potentieel, zijn er in Nederland nog maar weinig voorbeelden. 
Het doel van dit onderzoek is om eigenaren van parkeerruimtes, initiatiefnemers en lokale overheden met 
praktijkvoorbeelden te inspireren om in actie te komen om het potentieel aan zonne-energie te gaan 
benutten. Tegelijkertijd is het doel de kansen en knelpunten in beeld te brengen zodat er inzicht ontstaat 
hoe verdere opschaling mogelijk is.  

Potentieel in Nederland  

De combinatie van zonne-energie en parkeerruimtes is een relatief nieuwe toepassing die op dit moment 
nog relatief weinig wordt benut, maar waar een groot onbenut potentieel ligt. Het ruimtelijk potentieel 
hangt af van het bruto beschikbare oppervlak parkeerterrein, hoeveel van dit terrein daadwerkelijk 
overkapt kan worden, en het vermogen van de te plaatsen panelen. Het ruimtelijk potentieel is een 
inschatting wat er maximaal in Nederland opgewekt kan worden boven parkeerplaatsen: het praktische 
potentieel (wat er daadwerkelijk gerealiseerd kan worden) ligt lager en hangt af van diverse kansen en 
knelpunten die in deze studie zijn uitgewerkt.  

Aanpalende ontwikkelingen  

Tegelijkertijd met de opkomende markt van de solar carports zijn er nieuwe ontwikkelingen die van 
invloed zullen zijn op de verdere ontwikkeling hiervan. Dit betreft in hoofdzaak twee aspecten. Ten 
eerste, de opwekking van zonnestroom zorgt in toenemende mate voor pieken op het elektriciteitsnet, 
waardoor netcongestie zou kunnen ontstaan. De beweging is dat met name batterijen, dus ook 
elektrische auto’s, een rol kunnen spelen in het voorkomen van pieken en dalen op het net. Ten tweede, 
de combinatie van laadpalen en solar carports zal dus ook om die reden terrein winnen maar ook 
verdergaande combinaties van solar carports met stationaire batterijen worden verwacht, zodat 
overtollige opgewekte energie ’s nachts ingezet kan worden voor de laadpalen. Ofwel solar carports 
kunnen gaan functioneren als kleine energiecentrales.  

Businesscase  

Door Sobolt is de via internet toegankelijke rekentool ‘Park the Sun’ ontwikkeld. Dit is een tool die een 
goed beeld geeft van de businesscase voor solar carports. Met behulp van deze tool en de expertise van 
Merosch zijn meerdere varianten doorgerekend. Hieruit zijn de volgende conclusies te trekken:  

1. De investeringskosten van een solar carport zijn gemiddeld genomen circa 30 – 40% hoger dan zon op 
dak of zonneweides van vergelijkbare omvang.  

2. De hogere investeringskosten komen met name door de benodigde fundering en 
ondersteuningsconstructies. Hierdoor is de businesscase voor solar carports relatief slecht en 
financieel veelal niet haalbaar.  



3. De combinatie met laadpalen levert een positieve bijdrage aan de businesscase vanwege de 
combinatie van parkeren en laadpalen en het benutten van een gezamenlijk elektrische aansluiting 
voor laden en panelen.  

4. De businesscase voor afgelegen (openbare) parkeerterreinen is vaak negatief. Dit komt door een laag 
eigengebruik van de zonnestroom, bijvoorbeeld door laden of naastgelegen gebouwen. Een ander 
aspect zijn de kosten van de aansluiting op het elektriciteitsnet. Dit speelt met name voor (openbare) 
parkeerterreinen die geen onderdeel uit maken van een gebouwencomplex en waar dus niet al een 
aansluiting beschikbaar is, maar (over lange afstand) een aparte aansluiting gemaakt moet worden.  

5. Een haalbare businesscase realiseren is zeer lastig. Momenteel ziet het er naar uit dat voornamelijk 
alleen bij grote systemen (> 400 kWp, > 150 parkeerplaatsen) met eenvoudige 
ondersteuningsconstructies, in combinatie met laadpalen en met behulp van de subsidieregelingen 
(zoals SDE++ en de SCE), kan er sprake zijn van een financieel haalbare businesscase.  

Kansen & knelpunten  

Vanuit de bureaustudies, oproepen via social media en een 30-tal interviews is een goed beeld ontstaan 
van de kansen en knelpunten die zowel vanuit de vraagzijde (eigenaren parkeerplaatsen) als aanbodzijde 
(adviseurs, leveranciers en exploitanten) worden gezien.  

De top 5 belangrijkste kansen die worden gezien zijn:  

1. Het leveren van een bijdrage aan de duurzaamheidsambities van bedrijven en overheden en het 
zichtbaar maken daarvan door dubbel ruimtegebruik van eigen parkeerterreinen.  

2. Solar carports kunnen het netto energiegebruik en energiekosten van bedrijven en instellingen met 
eigen parkeerterreinen verlagen.  

3. Solar carports beschermen auto’s tegen weersomstandigheden. Met name geen oververhitte auto in 
de zomer.  

4. Haalbare businesscases door combinaties met laadpalen.  
5. Overheden zien solar carports als een middel om energiecoöperaties op te richten. Met het oprichten 

van energiecoöperaties worden de mogelijkheden van de maatschappelijke betrokkenheid van de 
burgers aan de energietransitie verhoogd.  

 

De top 5 belangrijkste knelpunten die worden gezien zijn:  

1. Duidelijke nummer één is het realiseren van een haalbare businesscase. De dure 
ondersteuningsconstructie, veelal beperkte schaalgrootte en soms bijbehorende esthetische eisen, 
maken veel projecten onhaalbaar. De inkomsten zijn onvoldoende om de investering terug te 
verdienen. Daarnaast speelt dat gemeentes voor laadpalen concessiecontracten (één aanbieder van 
laadpalen voor een aantal jaar) hebben afgesloten voor gebieden terwijl de businesscase van solar 
carports sterk wordt beïnvloed door de combinatie met laadpalen. Als de eigenaar van de solar 
carport ook de eigenaar is van de laadpalen, kunnen de kosten voor het laden aanzienlijk lager 
worden. Zonder laadpalen is het nog moeilijker een haalbare financiële businesscase te krijgen. Als 
laatste zijn solar carports nog te weinig bekend bij verzekeraars en zijn de verzekeringskosten voor 
een solar carport hoog.  

2. Het ontbreken van nabijgelegen netwerk en/of nabijgelegen energiegebruikers.  
3. Het wijzigen van het bestemmingsplan, wat lijdt tot hogere kosten, risico’s en tijdsproblemen. De 

ontwikkelaar van een solar carport zal minder snel tot de realisatie van een solar carport gaan als het 
bestemmingsplan nog gewijzigd moet worden, onder andere vanwege de huidige subsidieregelingen.  

1. De huidige SDE++ subsidie voor een solar carport valt onder de categorie ‘zon-op-dak’. Voor 
deze categorie is geen bestemmingsplanwijziging nodig. Voor de ontwikkeling van een solar 
carport is wel een bestemmingsplanwijziging nodig. De solar carport krijgt wel de kosten en 



tijdsproblemen mee met wijzigingen van het bestemmingsplan, terwijl er momenteel 
subsidie wordt ontvangen voor de categorie waarin geen bestemmingsplan dient gewijzigd te 
worden.  

4. Solar carports hebben invloed op het stedenbouwkundig beeld. In verschillende gemeentes roept dit 
nog veel weerstand op waardoor de solar carport niet wordt meegenomen als potentiële energiebron 
om klimaatdoelen te halen.  

5. Door solar carports worden parkeerterreinen minder flexibel voor bijvoorbeeld het gebruik als markt 
of evenemententerrein. Flexibele, eenvoudige verplaatsbare solar carports zouden hier wellicht een 
oplossing bieden, echter hier zijn nog geen voorbeelden van. Hetzelfde geldt voor solar carports die 
tevens eenvoudig als marktkraam ingezet kunnen worden.  

 
 


