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Extra inkomstenbron  doordat 
de locatie een  dubbelfunctie 

krijgt

Sunrock investeert, beheert  en 
onderhoudt het PV park  voor de 
gehele  exploitatieduur

Voordelen van  
verduurzaming  voor 
de gebruiker

Eigenaar kan zich  
blijven focussen op  

haar corebusiness

M
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We realiseren, financieren en exploiteren zonneparken op nuttige locaties

1,3GWp 
3,25miljoen zonnepanelen

2600 voetbalvelden
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Evides waterbedrijf, Rotterdam
Grootste zonvolgende drijvende zonnepark van Europa

Panelen draaien mee met 
de zon waardoor de 
zonopbrengst hoger is

Dubbelfunctie door de ruimte nu 
ook te gebruiken voor opwek van 
duurzame energie

Waterkwaliteit blijft 
gewaarborgd

 4.787 PV panelen

 1,6 MW capaciteit
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 220.000 m2

 81.000 PV panelen

 12 MW capaciteit

Roodehaan, Groningen
Duurzame samenwerking met lokale energie coöperatie

Omwonenden kunnen de 
duurzame elektriciteit afnemen 
tegen een aantrekkelijk tarief

Sunrock investeert, beheert en 
onderhoudt het PV park voor de 
gehele exploitatieduur

Grondeigenaar ontvangt een 
vergoeding voor het gebruik 
van grond

Groenstrook is vrijgehouden voor 
diverse plantensoorten en insecten



Leidende partnerships in de hele supply chain
Voor maximale ondersteuning tijdens het ontwikkelproces

Schuldverstrekkers tot 90%, raamwerkovereenkomst in 
financieringsvoorwaarden

Turn key EPC partners, ervaren bankable partijen
Meerdere andere grote EPC partijen klaar om aan te sluiten

Geprefereerde PPA partners
Standaard bankable PPA contracten

Juridisch adviseurs, ervaren in solar PV, finance en vastgoed
Leveren alle projectcontracten aan

Ervaren onafhankelijke technische DD partner
Commerciële aansprakelijkheid dekking met AAA verzekeringspartners, 
goedgekeurd door financiers

Obligatiefondsen voor participatie omwonenden en betrokkenen
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 11.622 PV panelen

 5,4 MW capaciteit

Gewonnen: Tender geluidswal A12, Utrecht
Bouw en exploitatie voor een periode van 30 jaar

Schroefpalen kunnen 
zowel de neerwaartse 
kracht, en ook de op- en 
zijwaartse windbelasting 
opvangen. Zonder de 
toevoeging van extra 
ballast, wat het risico op 
afschuiven van de 
afdeklaag minimaliseert.

Geotechnische uitdagingen door 
risico op afschuiven, scheurvorming, 
uitdroging en uitspoeling

Milieubescherming
gebied door uitlogen van 
de AVI-bodemas naar de 
bodem en grondwater
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Het zonnesysteem van 5,4 MWp, bestaande uit 
11.622 panelen van 465Wp, levert jaarlijks 5.527 
MWh aan groene stroom en 2.880 ton CO2 reductie



High level concept planning
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Definitieve gunning van 
tender

Kick-off A12 tender

Afwijking bestemmingsplan

Vergunningstraject

Ondertekenen door 
Sunrock

Opstalovereenkomst 

Start exploitatie 
termijn zomer 
2022

Oplevering 
juli jan feb maartfeb maart april

Bodemonderzoek, stikstof, 
ecologie, akoestiek, reflectie, 
watertoets

Uitvoeren van onderzoeken

Openstelling 
sept/ okt

SDE++ aanvraag

Start bouw
Fysieke inloop bijeenkomst 

SDE++ toekenningIn gesprek met 
alle betrokkenen

dec 

Ophalen van de benodigde
financiering en het sluiten
van alle contracten

Financiering & contracten

Circa 2 maanden

Uitvoeren onderzoeken

juni

Informatieavond 1 

Webinar kennismaking 
en toelichting plan

aug sept

Informatieavond 2 
Uitkomsten werkgroep 
bespreken en uitrol 
(financiële) participatie

Werkgroep met omwonenden
Gezamenlijk het financiële 
participatietraject 
vormgeven 
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Constructie - schroefpalen

 Wal opgebouwd uit AVI-bodemas bedekt met 
Bentonietmat en carbofol geomembraan (folie)

 179 frametafels met elk 65 panelen bevestigd met 20 
schroefpalen 

 28 omvormers en 2 transformatoren (2x 2,5MVA)

 Geotechnische toetsing: kleilaag gaat niet afschuiven, 
kleilaag gaat niet uitdrogen/ uitspoelen, folie zal niet 
beschadigen of onder spanning worden gezet.

 Algemene veiligheid: windbelasting, veiligheidsmarge, 
brandveiligheid, verzekering 

Voorbeeld schroefpaal (houten constructie en hoogte 
van het frame niet representatief voor A12 zonnepark.  
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Onderzoeken – Ruimtelijke Onderbouwing

 Reflectie onderzoek: Toepassing anti-reflectie coating op 
panelen waardoor verblinding wordt voorkomen

 Akoestisch onderzoek: geluidsbelasting blijft binnen 
huidige normering

 Natuuronderzoek: geen beschermde soorten, wel 
zorgplicht en biodiversiteitsimpuls

 Stikstofdepostitie onderzoek: Nature2000 gebied op >8km 
afstand. Depositie binnen normering in aanlegfase. 

 Watertoets: geen grote waterbelangen, lokale infiltratie
per paneel
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Beheer- en onderhoudsplan

 Algemeen beheer is samenwerking Sunrock en Gemeente 
Utrecht 

 Geluidswal wordt jaarlijks gecontroleerd: SIKB 6902 protocol 
(onder beheer van gemeente Utrecht) 

 Visuele inspectie: drainage systeem, teenconstructie, deklaag, 
vegetatie, doorvoering, constructies, ander gebruik

 Sunrock zal Asset Management van zonnepark tot zich nemen: 
monitoring en technisch beheer (inspecties, panelen, kabels, 
montage systeem, stringmetingen etc.) en jaarlijkse keuringen 
(NEN1010, 3140, 3840, aarding en bliksembeveiliging, brand 
en blusmiddelen)

 Maaibeleid met robotmaaier onder panelen en optie voor 
schapen op rest stukken en/of gangpaden.  



Door proactief samentewerkenmet locale 
belanghebbendenmakenwe de 
energietransitie

energietransitie
voor

voor
iedereeneensucces. 
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Ik vind het belangrijk dat omwonenden kunnen investeren in zonnevelden (N = 
327).



Waarom heeft u interesse om te investeren in het zonneveld? (N = 216, alleen 
invullers die (misschien) willen investeren). 
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Wat vindt u van het plan om zonnepanelen te plaatsen op de 

geluidswal langs de A12 bij Veldhuizen (De Meern)? (N = 168, 

alleen inwoners Vleuten-De Meern). Slider
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