
PROJECTONTWIKKELING
KiesZon

‘Never a dull moment’. Een uitspraak 
die wat Snijders betreft het kalenderjaar 
2021 voor KiesZon perfect typeert. Het 
verticaal geïntegreerde zonnestroombe-
drijf dat alle takken van sport beoefent 
– van ontwikkeling en financiering tot 
realisatie, monitoring en onderhoud – 
installeerde in 2021 een recordaantal 
zonnepanelen. Daarbij wordt de volle-
dige breedte van de zonne-energiemarkt 
bediend, van huur- en koopwoningen tot 
een zonnepark in Geesteren en een zon-
nedak van meer dan 100.000 zonnepa-
nelen in de haven van Vlissingen. 

Hoge prijzen
‘De volatiele energiemarkt, de wereld-
wijde tekorten aan grondstoffen en hoge 
transportkosten hebben ook ons bedrijf 
in 2021 de nodige uitdagingen bezorgd’, 
is Snijders eerlijk.  ‘De hoge stroom- en 
gasprijzen laten nog maar eens zien dat 
hoe zelfstandiger een consument of be-
drijf in zijn energievoorziening is, hoe be-
ter. Door zelfconsumptie te maximalise-
ren, beschermen eindgebruikers zichzelf 
tegen de volatiliteit van de energiemarkt. 
Voor consumenten geldt zelfs dat hoe 
hoger de energieprijs, hoe sneller zij hun 
zonnepanelen terugverdienen. Het aantal 
offerteaanvragen van consumenten voor 
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KiesZon signaleert kentering in zakelijke zonne-energiemarkt:

‘Besef groeit dat businesscase niet 
het belangrijkste is, intrinsieke motivatie 
om te verduurzamen neemt toe’

Referentieprojecten 
KiesZon

KiesZon is voor een 
groot aantal woningbouw-
corporaties actief. Zo 
worden momenteel voor 
Poort6 in Gorinchem meer 
dan 900 woningen van 
zonnepanelen voorzien.

KiesZon heeft in opdracht 
van Real I.S. een zonnedak 
van ruim 10.000 zonnepa-
nelen gerealiseerd op een 
distributiecentrum dat DHL 
in Wijchen in gebruik heeft.

In opdracht van Renor 
voorzag KiesZon het distri-
butiecentrum van Voedsel-
bank Haaglanden van bijna 
300 zonnepanelen.

In opdracht van Klimaat-
fonds realiseerde KiesZon 
een grondgebonden zonne-
park bestaande uit 27.744 
zonnepanelen in Geesteren.

zonnepanelen is door de hoge stroom- 
en gasprijzen enorm gestegen.’
Voor zakelijke eindgebruikers brengen 
de hoge stroomprijzen volgens Snijders 
een risico met zich mee. De kans bestaat 
immers dat zij een deel van de ontvangen 
SDE+(+)-subsidie moeten terugbetalen, 
omdat het voorschotbedrag te hoog 
was. ‘Voor het rendement over de totale 
levensduur van een pv-systeem maakt 
dat misschien weinig verschil, maar het is 
niet uit te sluiten dat er bedrijven zijn die in 
de problemen komen als zij hun cashma-
nagement niet op orde hebben. Anderzijds 
is het voor eigenaren van grote pv-syste-
men die de verkoop van hun zonne-ener-
gie niet langjarig hebben vastgelegd in een 
stroomafnameovereenkomst (ppa) extra 
interessant om tegen de huidige marktprij-
zen hun zonnestroom te verkopen.’

Integrale oplossing
‘De hoge energieprijzen maken duidelijk 
dat alleen zonnepanelen installeren niet 
langer genoeg is’, vervolgt Snijders. ‘Er is 
een integrale oplossing nodig. Bij huizen, 
maar ook bij gebouwen. Consumenten 
hebben zodra de salderingsregeling afge-
bouwd wordt behoefte aan een warmte-
pomp in combinatie met een thuisbatterij. 
Woningcorporaties geven al het goede 
voorbeeld. Die plaatsen niet langer alleen 
zonnepanelen, maar voeren een hele 
reeks aan verduurzamingsmaatregelen 
door. Zonnepanelen waren de voorbije 
jaren voor hen slechts een eerste “no 
regret”-maatregel en nu pakken ze door, 
met warmtepompen, isolatie en in de 
komende jaren ook batterijen.’ 
In de zakelijke zonne-energiemarkt zal 
een integrale oplossing al op kortere 
termijn een harde randvoorwaarde zijn. 
Snijders: ‘Want de uitdagingen voor dit 
marktsegment zijn talrijk. Van het volle 
stroomnet en de volatiele energiemarkt 
tot de afbouw van subsidies en het 
creëren van maatschappelijk draagvlak. 
En natuurlijk; the future of solar is bright, 
maar er is wel een wolkje aan de lucht 
verschenen. 2022 wordt een jaar vol 
uitdagingen…’

Steeds hogere eisen
Van alle uitdagingen staat voor Snij-
ders de congestie op het stroomnet 
met stip op één. ‘De oplossingen zijn 
beschikbaar, maar het draait allemaal 

‘Het zonnedak van de toekomst deelt een netaansluiting met een windpark, 
levert rechtstreeks stroom aan laadpalen voor elektrische auto’s en vrachtwagens 
of slaat overtollige stroom op in een batterij. Projectontwikkelaars en eindgebruikers 
hebben een menukaart waarmee ze samen de ideale oplossing voor een zonnedak in 
een congestiegebied kunnen samenstellen.’ Die verwachting spreekt Erik Snijders, 
algemeen directeur van KiesZon, uit.

‘De future van zonne-
energie is bright, maar er 
is wel een wolkje aan de 

lucht verschenen’
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om betaalbaarheid. De subsidies 
worden afgebouwd – en dat is logisch, 
aangezien dit kostenefficiëntie afdwingt 
– maar tegelijkertijd worden zonne-
stroomprojecten steeds complexer. Bij 
grondgebonden pv-projecten zorgen 
landschappelijke inpassing en het 
creëren van maatschappelijk draagvlak 
voor extra kosten en bij dakgebonden 
projecten leiden zwakke dakconstruc-
ties en strengere eisen van verzekeraars 
tot een hogere kostprijs. Onderaan de 
streep stelt iedereen steeds hogere 
eisen aan zonne-energieprojecten. Dat 
plaatst projectontwikkelaars voor de 
uitdaging om de businesscase voor 
klanten aantrekkelijk te houden, want 
anders stoppen zij met verduurzamen.’ 

Menukaart
Snijders constateert dat er helaas geen 
magische oplossing is. ‘Er zal bij ieder 
project een combinatie aan maatrege-
len nodig zijn, waarbij het zonnedak 
centraal staat. Het zonnedak van de 
toekomst deelt een netaansluiting met 
een windpark, levert rechtstreeks stroom 
aan laadpalen voor elektrische auto’s 

en vrachtwagens of slaat overtollige 
stroom op in een batterij. Projectontwik-
kelaars en eindgebruikers hebben een 
menukaart waarmee ze samen de ideale 
oplossing voor een zonnedak in een 
congestiegebied kunnen samenstellen.’
De verschillende ‘gerechten’ op de 
menukaart bespreekt KiesZon volgens 
Snijders inmiddels standaard met zijn 
klanten. ‘Want afhankelijk van de oplos-
sing die we kiezen, wordt het rendement 
beïnvloed. Gelukkig merken we dat er 
bij onze klanten een groeiend besef is 
dat de businesscase niet het belangrijk-
ste is. Er ontstaat langzamerhand een 
intrinsieke motivatie om te verduurza-
men. De logistieke sector is daar het 
beste voorbeeld van. Voor die bedrijven 
is het geen vraag meer of ze wel of geen 
groene stroom willen gebruiken. Aan ons 
als zonne-energiesector de uitdaging om 
hen te laten zien dat je met zonne-ener-
gie nog steeds rendement kunt maken.’

Stabiliteit bieden
Snijders verwacht dat het nog wel 
enkele jaren duurt voor de zonne-ener-
giesector geen behoefte meer heeft aan 
steun van de overheid. ‘Maar het sub-
sidieloos bouwen van zonnedaken en 
zonneparken zit er wel aan te komen. 
De SDE++ heeft de zonne-energiesec-
tor en de verduurzaming van Nederland 
een vliegende start bezorgd. De afbouw 
van de subsidie is logisch en dwingt tot 
efficiëntie. Nu de prijzen van zonnepa-
nelen stijgen door de grondstoftekorten 
en hoge transportkosten, zou het eigen-
lijk niet zo mogen zijn dat SDE+(+)-
projecten uitgesteld of helemaal niet 
gebouwd worden. Dat zou immers het 
verlies van de zo benodigde duurzame 
energie betekenen. Ik verwacht helaas 
niet dat de overheid zal ingrijpen, want 
de SDE++ is een speeltuin geworden 
met heel veel technologieën die soms 
ten koste van elkaar gaan. Het is echter 
tijd voor een mechanisme in de SDE++ 
dat meebeweegt met de markt. Niet om 
rendement te genereren, maar om sta-
biliteit te bieden aan de markt. Wind- en 
zonne-energie zijn de meest succesvolle 
technieken die we momenteel hebben 
om groene stroom op te wekken. Zon-
op-dak is daarbij de meest geliefde en 
een qua kostprijs superefficiënte techno-
logie. Die moet je niet de nek omdraaien.’


