
Startdocument – verkenning naar mogelijke locaties

Parkeerterreinen overkappen met 
zonnepanelen



Beleid: NVU/Energievisie & Zonneladder

14-4-2021

III Zonne-energie: 

▪ Aan het ruimtelijk beleid voor zonnevelden ligt de zonneladder ten grondslag, dat wil 
zeggen een voorkeur om de opwekking van zonne-energie te combineren met andere 
functies. Daarvoor zijn in de periode 2020 – 2030 de volgende locaties in beeld: 
▪ Daken. We werken maatregelen uit om het opwekken van zonne-energie op daken en onbebouwde 

delen van de bebouwde kom te bevorderen. In de periode 2020 – 2030 wordt 27 ha aan daken met 
zonnepanelen belegd. Van de onbebouwde delen van de bebouwde kom (o.a. parkeerterreinen) 
wordt 8 ha mede voor het opwekken van zonne-energie ingericht. 

▪ Binnen de bebouwde kom zien we mogelijkheden voor de aanleg van zonnevelden met een 
oppervlakte van in totaal 12,5 hectare; het gaat daarbij met name om onbebouwde ruimtes 
(4 hectare), parkeerterreinen (7 hectare) en parkeergarages (1,5 hectare). We gaan er 
vanuit dat 8 hectare daarvan in de periode 2020 – 2030 wordt benut.



Bebouwd gebied
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▪ Overkappen van parkeerterreinen

Efteling

Lowlands

TT Assen

Lidl Woerden



Mogelijke parkeerterreinen voor overkapping met zonnepanelen

Eerste verkenning Enschede
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Eerste verkenning Enschede
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▪ Focus op grote parkeerterreinen

▪ Openbaar en privaat

▪ Geen obstakels in ZO/Zuiderlijke/ZW richting

▪ Geen parkeergarages

▪ Nog niet op vrijkomende sportparken of op bedrijfsterreinen

▪ Geschat bruto oppervlakte



HST bv
Tip Trailer services

Universiteit Twente

Grolsch Intratuin

Kennispark

NS Vastgoed BV

Van der Valk Hotel

Blockvast XXIII

Sportpark Diekman

Sportpark Geesinkweg

Twentehallen BVWC Zuid

^ Vliegveld? ^

Huuskes Logistiek Vastgoed

Particulier

Gem. Enschede

Merwehave BV

Aprisco Retail Parcs II
Fifty Birchers Beheer

Sportpark de Zweede

Crematorium Twente BV14-4-2021

P+R Zuiderval

Hornbach

Ontwikkeling

Sportpark Zoutendijk

Sportpark Ekendijk

JumboXL



Kanaalzone Noord (in initiatieffase)
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≈0,5 ha
≈1,4 ha

≈0,2 ha

≈1,0 ha

≈0,2 ha

≈1,1 ha



Overzicht potentieel
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▪ Geschat bruto oppervlakte ≈ 18,8 ha
▪ Gemeente Enschede ≈ 7,6 ha

▪ Kennispark ≈ 3,4 ha

▪ Glanerbrug ≈ 0,7 ha

▪ Diekman ≈ 1,0 ha

▪ P+R Zuiderval ≈ 0,5 ha

▪ Wesselerbrink ≈ 1,5 ha

▪ Sportpark Geesinkweg ≈ 0,3 ha

▪ Sportpark de Zweede ≈ 0,2 ha

▪ Particulier ≈ 11,2 ha

▪ (Ontwikkeling ≈ 1,4 ha)



Alternatief idee:

14-4-2021

▪ Overkappen F35

≈1,1 ha



Aandachtspunten I
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▪ Lange terugverdientijd (≈ 15 jaar)

▪ Landschappelijke/stedenbouwkundige inpassing + bestemmingswijziging

▪ Beheer en onderhoud (ook schoonmaak, graffiti, etc.)

▪ Hoogtebeperking (hulpdiensten, vuilnisdiensten, etc.)

▪ Beveiliging en constructieve veiligheid

▪ Eventuele koppeling laadinfrastructuur

▪ Evenementen e.d. (medegebruik)

▪ Aansluiting energienetwerk Enexis (capaciteit + kosten)



Aandachtspunten II
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▪ Gemeentelijk grondposities zelf ontwikkelen of aanbieden aan de markt

▪ Zelf ontwikkelen en/of rol als aanjager particuliere parkeerterreinen

▪ Uitvoeren marktconsultatie en opstellen haalbaarheidsonderzoek

▪ SDE+ subsidie beperkt houdbaar dus snelheid gewenst

▪ Opnemen in de Energievisie en Parkeervisie



Dank voor uw aandacht!
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