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Even voorstellen…

Ruud Mulder Hans Spek

Coöperatie Enschede Energie



Enschede Energie: wat doen we?

1. Realisatie lokale energie opwekkingsprojecten

2. Leveren van (lokaal opgewekte) energie aan leden

3. Adviseren op gebied van duurzaamheid

4. Realisatie van duurzame en sociale projecten



Wat willen we?

Energie weer van ‘ons’:

• Iedereen kan meedoen

• Iedereen kan meebeslissen

• Iedereen kan meeprofiteren



Doelen Enschede Energie

• Substantiële bijdrage leveren aan duurzaamheidsdoelen 
gemeente

• 10.000 huishoudens lid in 2027 en daar stroom voor 
opwekken



Energie op water: Christinalust vijver



De casus

• Afgesloten terrein

•Mogelijk 6.000 panelen

• Afstand tot Middenspanningstation: 700 meter

• Draagvlak bij omgeving

•Maar ook: nieuw terrein voor ons



Christinalust vijver



En toen…

Gesprekken met:

•Waterschap Vechtstromen

• Gemeente

• Buurtkring Twekkelo

• (Andere) Leveranciers

• EfO, onze huisbankier

• Verzekeringsmaatschappijen



Technologie

Traditioneel Zonvolgend (éénassig of Twee 
assig)



De Business Case - Kosten

• Project ontwikkelkosten t/m vergunningverlening

• Prijs van de installatie 

• Installatiekosten

• Aansluitkosten

• Oppervlaktehuur

• Onderhoud

• Leges

• Beheerkosten



Business Case - Opbrengsten

• Verkoop stroom (PPA)

• Subsidie (SDE+ of RVT)



SDE+

• Evenveel als zon op land (nu 10,7 cent)

• Bij zonvolgend systeem groter dan 1 MWp: 1.190 i.p.v. 950 
lasturen (+25%)

• Omslag ligt bij een diameter van 114 meter (>1 MWp)

•Maar: 6.000 panelen t.o.v. 3.000 panelen



Business Case vaste opstelling



Conclusie tot nu toe

• kWp prijs minimaal 15 cent hoger dan op land

• Opbrengst vaste opstelling wellicht 2% hoger (1 cent)

• SDE+ subsidie is gelijk

• Geen winstoogmerk maar toch:

• Geen sluitende business case, DSCR voldoet niet aan eis 
financier

• Prioriteit bij andere projecten



Wat is nodig?

Vast 70 cent per kWp, zonvolgend 95 cent per kWp

• Aparte SDE+ klasse?

• Vrijstelling van leges

• Subsidie op aansluitkosten

• Vrijstelling van huur

• Lagere financieringslasten door lagere rente 
(Waterschapsbank of BNG?)



Hoe kunnen we zon op water wel mogelijk maken?
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