
Ontwerpavond 2 LC Energy
Presentatie conceptontwerpen
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Zeeland, Eeterij d’n Oven



Proces
Ontwerptraject
Wanneer Doel

1. Informatieavond 19 april Voorstel proces, ruimte voor vragen

2. Ontwerpavond 1 19 mei Wat is belangrijk op de locatie

3. Ontwerpavond 2 29 juni Financiën en keuzemogelijkheden

4. Ontwerpavond nr. 3 (n.t.b.) Vlekkenplan presenteren 

5. Indienen vlekkenplan bij gemeente 
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Omgevingsproces



Avondprogramma  

Deel 1 (19:30-20:15)

• Omgevingsproces; wat is geweest en wat gaan we nog doen (Stan ~5 min) 

• Financiële model achter een zonnepark (Bram ~10-15 min) 

• Financiële participatie (Bram 5-10 min) 

• Introductie conceptontwerpen o.b.v. input ontwerpavond 1 (Francine ~15 
min)

Deel 2 (20:15-21:30)

• Meningen ophalen over conceptontwerpen 



Proces - 2

Andere mogelijkheden

• Keukentafelgesprekken Neem even contact met ons op

• Enquête Loopt nog een week

• Nieuwsbrief Via de email

• Alle informatie op een rij Op de website



‘De zakelijke kant van een zonnepark’

• Wat kost een zonnepark

• Wat brengt een zonnepark op

• Wat is het risico van het vak?

Uitgangspunten

• Er wordt per MW gerekend

• Natuur inclusief multifunctioneel zonnepark



Wat kost een zonnepark

Investeringskosten

Kosten per MW % totale kosten

Bouwkosten € 570.000 87%

Netaansluiting € 48.500 8%

Onderzoek en voorbereiding € 12.000 2%

Extra kwaliteit € 17.000 3%

Totaal (per MW) € 647.500



Wat kost een zonnepark

Jaarlijkse kosten

Kosten per MW % totale jaarlijkse kosten

Grondkosten € 8.400 11%

Beheer en Onderhoud € 5.000 7%

Belasting en heffingen € 4.300 6%

Vervangingen onderdelen € 5.000 4%

Verzekering € 2.500 1,3%

Aflossing € 34.000 47%

Rente € 18.000 24%

Totaal (jaar 1) € 77.200



Wat is het risico van het vak?

Rente op eigen vermogen 
(over 25 jaar)

Winst in Euro (over 25 jaar)

Standaard 2,68% € 120.000

1% hogere rente 1,82%

10% hogere bouwkosten 1,23%

20% hogere bouwkosten -0,58%

10% hogere elektraprijs 4,32%

10% lagere elektraprijs -0,03%



Financiële participatie

• Hoe kan financiële participatie eruit zien?

• Wat biedt LC Energy aan?

• Hoe kan er lokaal iets ontstaan?



Financiële participatie

Wat kan het inhouden?

• Risico – rendement

• Zeggenschap

• Groene stroom

• Beheer afdrachten/ fonds







Waar staat LC Energy voor open?

• 50% tot 100% eigenaarschap

• Instappen vanaf begin of bij realisatie

• Overnemen ontwikkelrisico’s 

Voorkeur voor:

• Gelijkwaardig ontwikkelen

• Inzet kwaliteiten van elke partij 



Hoe kan er lokaal iets ontstaan?

• Lokale energiecoöperatie (of werkgroep) oprichten

• Steun vanuit regio of landelijk beschikbaar

• Ook LCE wil op verzoek steun verlenen

• ULECO: lokale energiecoöperatie waaronder per project een groep 
ontstaat (werkgroep of energiecoöperatie)

• Heb je interesse? Meld je!



Conceptontwerpen 

1. Energie: dit ontwerp focust op het opwekken van energie
(30 MW) 

2. Beleving, recreatie, educatie

3. Natuur









Batterijsysteem

Opslag voor onderstation of lokaal

Voordelen:
• Betere benutting aansluiting
• Meer ruimte voor omgeving (bijv. zon op dak)
• Beter toepassen van duurzame energieproductie
• Kan ipv agrarische bebouwing


