
De zonneparken 
van GroenLeven

Meebouwen aan een duurzame toekomst



Wij zijn in staat om op uitdagende locaties als 

daken, kassen, parkeerplaatsen, vuilstorten, 

industrieterreinen en drijvende zonneparken te 

realiseren. Dubbelfunctie noemen we dat. Zo hebben 

we bijvoorbeeld een zonnepark gerealiseerd tussen 

actieve start- en landingsbanen op Groningen 

Eelde Airport, en hebben we het grootste drijvende 

zonnepark van Europa ontwikkeld. Het toont het 

innovatieve karakter van GroenLeven: we bieden 

creatieve oplossingen met oog voor de omgeving.

Met het ontwikkelen van zonneparken draagt 

GroenLeven bij aan een schonere en betere wereld. 

Door dit op een maatschappelijk verantwoorde wijze 

te organiseren en te realiseren voegt GroenLeven ook 

echt woord bij daad. Het is belangrijk om niet alleen 

het product, maar ook de mens, het milieu en de 

maatschappij een rol te laten spelen bij de realisatie 

van een zonnepark. Goede afstemming met de 

omgeving, een goede landschappelijke inpassing en 

het stimuleren van de lokale economie is onze morele 

plicht, waarmee we onze belofte ook echt kunnen 

nakomen en aan de eis van het Klimaatakkoord voor 

participatiemogelijkheden voldoen.

Ook u zal het niet ontgaan zijn dat we in een energietransitie zitten. 

De vraag naar energie uit hernieuwbare bronnen stijgt, en daarom is 

het van belang dat er voldoende bronnen gerealiseerd worden die 

daarin kunnen voorzien. Heeft u een locatie beschikbaar, waarop 

een zonnepark ontwikkeld kan worden? GroenLeven is marktleider 

in het ontwikkelen van zonneparken in Nederland en denkt graag 

met u mee.

GROENLEVEN ALS ERVAREN EN BETROKKEN PARTNER 
Kiezen voor GroenLeven betekent dat u kiest voor een partij die veel 

zonneparken heeft gerealiseerd. Met een ervaren team in verschillende 

disciplines, zoals (voor)financiering, SDE-subsidie, vergunningen en 

realisatie, ontzorgen wij u van A tot Z. 

Goed doen voor uzelf en anderen

• Uw locatie levert geld op met het verhuren van uw grond.

• U profiteert van vaste inkomsten en hebt daarmee financiële 

stabiliteit.

• Met het nieuwe zonnepark bent u ambassadeur voor 

duurzame energie in uw omgeving.

• Er liggen mogelijk kansen voor dubbelgebruik, het meest 

efficiënte gebruik van uw locatie.

• U draagt bij aan de oplossing van de klimaatproblematiek.

• U draagt bij aan lokale werkgelegenheid doordat wij lokale 

ondernemers betrekken bij de realisatie van het zonnepark.

• De lokale economie wordt versterkt door 

participatiemogelijkheden die wij bieden.
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ZONNEPARKEN

Een zonnepark van GroenLeven:

• maakt van onbenutte plekken een 

duurzame energiebron;

• versterkt de lokale economie en draagt bij 

aan de omgeving;

• wordt ingepast in het landschap in 

samenspraak met de omgeving;

• komt inclusief omgevingsmanagement, 

vergunningsaanvraag, subsidieaanvraag, 

eventuele voorfinanciering, realisatie, 

onderhoud en monitoring. 

2 3



Onno de Jong, 

Airportmanager Groningen 

Airport Eelde: 

‘‘De samenwerking is 

perfect gegaan. Ik had 

mij geen betere partner 

kunnen voorstellen.”
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Kiest u voor een zonnepark van GroenLeven, dan regelen wij voor u 

alles van A tot Z, zoals vergunningen, SDE-subsidies, ontwerp, bouw, 

omgevingsmanagement, het onderhoud en de monitoring. Samen met u 

lopen we het stappenplan door. 

Het pad naar de duurzame toekomst bewandelt GroenLeven niet enkel met u. Ook 

met de omwonenden, netbeheerders, bedrijven en lokale gemeenschap wordt 

nauw samengewerkt om het beste resultaat te bereiken die past bij iedere partij. 

Marcel ten Caat, energiecoöperatie Nieuw Oranjepoort:

“GroenLeven heeft ons geweldig op weg geholpen door 

het park geheel werkend aan ons ter beschikking te 

stellen en te ondersteunen bij technische zaken. Met de 

energiecoöperatie zorgen we ervoor dat de opbrengsten 

van dit gedeelte van het zonnepark ten goede komt aan de 

inwoners van de dorpen Nieuw-Dordrecht en Oranjedorp. 

De komst van het zonnepark is een kans die we vanuit de 

twee dorpen met beide handen aangrijpen.” 

DE STAPPEN NAAR 
EEN DUURZAME 
TOEKOMST

ONDERHOUD &
MONITORING

De zonnebron wordt na realisatie 

door GroenLeven 
beheerd en onderhouden.  

De bouw van de zonnebron 
wordt gestart.

VOORBEREIDING
GroenLeven voert een 

geschiktheidsonderzoek uit 
voor uw locatie. 
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VERGUNNINGS-
VERLENING 

De juiste vergunningen voor het 
realiseren van de zonnebron

 worden aangevraagd. 

SUBSIDIEAANVRAAG

BOUW & REALISATIE

GroenLeven vraagt subsidies 
aan bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland.

 

6
Nadat de contractperiode 
is voltooid wordt het land 

opgeleverd in originele staat.

OPLEVERING IN
ORIGINELE STAAT
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Een voor allen, allen voor een

De energietransitie waar maken, dat kunnen we niet alleen. Dat doet 

GroenLeven samen met u, maar ook met de betrokkenen in de omgeving van 

uw locatie waar een nieuwe zonnebron gebouwd wordt. Alle neuzen moeten 

dezelfde kant op staan in het pad naar een duurzamere toekomst, en daarom 

neemt GroenLeven betrokkenen mee in het gehele proces bij de komst 

van een zonnebron. Met behulp van keukentafelgesprekken en inloop- en 

informatieavonden gaan we het gesprek aan met de omgeving over zaken 

als landschappelijke inpassing en verschillende participatiemogelijkheden; 

ook een belangrijk aspect binnen het Klimaatakkoord. Hier kan feedback uit 

voortkomen wat meegenomen wordt in de verdere procedure. 

Het is van groot belang om de lokale ondernemers en omwonenden nauw 

te blijven betrekken bij de plannen. Dit versterkt de lokale acceptatie van de 

komst van het zonnepark en geeft men vertrouwen in de plannen. 

Naast omwonenden spelen lokale ondernemers ook een grote rol in de 

realisatie van een zonnebron. Waarom zou je krachten uit andere regio’s 

halen, als er professionele handen in de eigen lokale omgeving zijn? Door 

lokale ondernemers deel te laten nemen aan de realisatie profiteren zij ook 

van het zonnepark. 

Goed doen voor de omgeving
De komst van een zonnebron betekent 

een stap naar een duurzamere wereld. 

Dat betekent dat GroenLeven ook bij de 

realisatie van een zonnebron goed kijkt 

naar landschappelijke inpassing, om de 

natuurlijke waarden van de locatie zo goed 

mogelijk te ondersteunen. 

GroenLeven doet goed voor de 

natuurlijke omgeving door:

• Samen te werken met een 

landschapsarchitect;

• Biodiversiteit te stimuleren met 

bijvoorbeeld insectenhotels en 

bloemrijke grassoorten;

• Gebiedseigen planten te behouden en 

terug te brengen.

Ook voor de lokale bevolking en 

ondernemers doet GroenLeven goed:

• Samenwerken met lokale ondernemers;

• Lokale economie stimuleren;

• Omwonenden mee laten profiteren van 

het zonnepark.

Middels participatiemogelijkheden, lokale 

samenwerking en de juiste landschappelijke 

inpassing, doet de komst van een zonnebron 

nog veel meer goed dan het enkel opwekken 

van schone, hernieuwbare energie.

Vrijblijvende locatiescan | Om erachter te komen of uw locatie geschikt is voor 

een zonnebron, voert GroenLeven een geschiktheidsonderzoek uit. Zaken als de 

omvang van het terrein, de planologische geschiktheid en aansluitmogelijkheden 

worden bekeken. 

Optieovereenkomst | GroenLeven start met het uitwerken van een conceptplan. 

Op basis hiervan werkt GroenLeven een optieovereenkomst uit die wij met u 

doornemen. De optieovereenkomst is het startpunt van de procedure om te komen 

tot een omgevingsvergunning. In de optieovereenkomst worden de retributie, duur 

en alle andere relevante afspraken vastgelegd. 

VOORBEREIDING
Principeverzoek | In overleg met u worden de eerste 

schetsen gemaakt. Om planologische medewerking 

te krijgen, legt GroenLeven daarna contact met het 

bevoegd gezag, hetzij de gemeente of provincie. 

Daarbij wordt getracht een principemedewerking 

te krijgen van het zonnepark. Hierbij worden de 

gemaakte schetsen gedeeld.

Het plan naar een hoger niveau | Met de 

verzamelde feedback en het onderzoek dat is 

gedaan, wordt het plan naar een hoger niveau 

getild. In ruimtelijke onderbouwing wordt rekening 

gehouden met de lokale omstandigheden waarbij 

de nodige landschaps-, natuur- en archeologische 

analyses worden uitgevoerd. De terugkoppeling 

van de omgeving wordt verwerkt, net als de 

verdere uitwerking van de landschapsarchitect en 

de toevoeging van het elektrotechnisch ontwerp. 

De plannen worden getoetst aan de hand van de 

Omgevingswet. 

Vergunningsaanvraag | Met dit plan gaat 

GroenLeven aan tafel bij de gemeente of provincie om 

hiervoor een wijziging van het bestemmingsplan en 

de vergunning aan te vragen. GroenLeven heeft ruime 

ervaring in dit proces, wat een doorlooptijd heeft van 

ongeveer 26 weken na indiening van alle stukken.

Aanvraag netaansluiting | GroenLeven 

doet de aanvraag voor de netaansluiting. Wij 

anticiperen, met het oog op de netcongestie, op de 

aansluitmogelijkheden. Er wordt tijdig contact gelegd 

met de betrokken partijen om hierin te voorzien.

VERGUNNINGSVERLENING
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Subsidieaanvraag | Met de Stimulering Duurzame 

Energieproductie (SDE) stimuleert het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ontwikkeling 

van een duurzame energievoorziening in Nederland. 

Schone, hernieuwbare energie is immers beter voor 

het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van 

fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. 

GroenLeven vraagt deze subsidie voor u aan wanneer 

de omgevingsvergunning is verleend. Met het grootste 

portfolio aan subsidieaanvragen heeft GroenLeven hier 

veel ervaring in. 

SUBSIDIEAANVRAAG

Wat is SDE++?

De Stimulering Duurzame Energieproductie 

(SDE) voorziet in de ontwikkeling van duurzame 

energievoorziening in Nederland. Sinds 2011 is 

de SDE+ hiervoor het belangrijkste instrument, 

welke subsidie geeft voor de ontwikkeling van 

hernieuwbare energie. Dit is in 2020 verbreed 

naar de SDE++. Dit betekent dat ook CO
2
-

reducerende opties anders dan hernieuwbare 

energie in aanmerking komen voor een subsidie. 

Daarnaast blijft de subsidie voor zonne-energie 

dalen. Door deze ontwikkelingen is juist nu het 

moment voor u om in te stappen. 
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Projectleider aanstellen | De vergunningen zijn 

verleend en de subsidie is toegekend. Nu begint de 

voorbereiding van de bouw. We gaan samen met u 

om tafel om te bepalen wanneer het passeren van 

de akte, de civieltechnische voorbereiding en de 

realisatie zullen plaatsvinden. Om dit in goede banen 

te leiden, wordt er een persoonlijke projectmanager 

toegewezen. Er wordt intern in kaart gebracht wat 

de doorlooptijden zijn, welke onderaannemers er 

betrokken worden en welke materialen nodig zijn.

Civieltechnische voorbereiding | Voor de 

werkzaamheden zijn verschillende vergunningen 

nodig om te kunnen starten met de bouw. Denk 

hierbij aan het geschikt maken van het terrein door 

bijvoorbeeld het aanleggen van onderhoudspaden 

en dempen van sloten. Verder wordt er een nulmeting 

gedaan op het terrein, waardoor het terrein na de 

realisatie teruggebracht kan worden in originele staat.

Health and Safety – plan | Wij starten met het 

aanstellen van een veiligheidsmanager en het 

opstellen van een Health en Safety-plan. In dit plan 

wordt beschreven hoe de werkzaamheden veilig 

uitgevoerd worden. Alle verantwoordelijke autoriteiten 

worden op de hoogte gesteld van de werkzaamheden. 

Daarnaast wordt er een KLIC-melding gedaan voordat 

er gegraven wordt, zodat ondergrondse infrastructuur 

tijdens de bouw intact zal blijven.

Aftrap en start bouwperiode | We geven graag 

aandacht aan de start van de bouw en organiseren 

waar mogelijk een aftrapmoment. De bouwperiode 

neemt een aantal weken in beslag; deze doorlooptijd 

is aanzienlijk korter dan het voorbereidingstraject. De 

projectleider houdt u gedurende het proces op de 

hoogte over het verloop van de bouw.

Aansluiting en opening | Wanneer de bouw van 

het zonnepark is afgerond, voorziet GroenLeven 

in de aansluiting op het netwerk: het zonnepark is 

operationeel. Omdat dit een mijlpaal is, organiseren 

we hiervoor vaak een openingsmoment waar we de 

omgeving waar mogelijk bij betrekken. 

BOUW ONDERHOUD EN 
MONITORING
GroenLeven blijft ook na de realisatie van het 

zonnepark betrokken. Met lokale partners voorzien 

wij in het onderhoud en de monitoring van het 

zonnepark en het omliggende terrein. 

ONTRUIMING EN 
OPLEVERING
De periode die is vastgesteld in het contract is 

verlopen. Dit betekent dat het zonnepark wordt 

afgebroken en verwijderd. Het terrein wordt in 

oorspronkelijke staat teruggebracht conform de 

nulmeting. Er wordt voor gezorgd dat de middelen 

beschikbaar zijn om de ontruiming te kunnen 

bekostigen.

Allemaal eigenaar

GroenLeven ontwikkelt het zonnepark niet enkel 

met de lokale omgeving, maar ook voor de lokale 

omgeving. Verschillende zonnebronnen, zoals 

het drijvende zonnepark Bomhofsplas in Zwolle, 

zijn in lokaal eigendom gekomen. Participatie is 

een kernwaarde van GroenLeven, maar ook het 

Klimaatakkoord eist een vorm van participatie bij 

de realisatie van een zonnebron. Daarom zoeken 

we naar mogelijkheden om de omwonenden 

te laten participeren, zoals de mogelijkheid 

om met aandelen eigenaar te worden, te 

profiteren van een gebiedsfonds of door een 

postcoderoos. Een postcoderoos is een deel van 

het zonnepark die beschikbaar wordt gesteld 

voor lokale bewoners. Zij kunnen op deze 

manier panelen kopen op het park, waarmee zij 

kunnen profiteren van een teruggave van de 

energiebelasting. 
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Zonnepark Oranjepoort is een initiatief van de

Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen

Emmen, vertegenwoordiger van meer dan 300

Emmense ondernemers. Het zonnepark ligt tussen de

industrieterreinen Bargermeer-Zuid en Bedrijvenpark

A37. Inwoners van Oranjedorp en Nieuw-Dordrecht zijn

eigenaar van een deel van het zonnepark 

GroenLeven heeft hun energiecoöperatie Nieuw 

Oranjepoort een halve megawatt geschonken. Extra 

bijzonder is dat naast lokale ondernemers, die hebben 

meegeholpen aan de realisatie, ook het onderwijs een 

aandeel heeft in Oranjepoort. In het Solar Innovation 

and Experience Center (SIEC) werken ondernemers 

en studenten samen aan innovaties op het gebied van 

zonne-energie, waterstofproductie en thermiektechniek.

ZONNEPARK
ORANJEPOORT

• 88.000 zonnepanelen

• 30 megawatt vermogen

• Groene stroom voor 8.500 huishoudens

• Oranjepoort is een van de meest lokale 

zonneparken van Nederland
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Op de locatie naast het industrieterrein De Zwette in 

Leeuwarden is in samenwerking met vele lokale partners 

zonnebron De Zwette gerealiseerd. Deze bijzondere bron 

laat zien hoe belangrijk het is om de lokale omgeving 

te betrekken bij de realisatie van duurzame energie. Zo 

zijn diverse Friese bedrijven betrokken geweest bij de 

realisatie, zoals Mannen van Staal uit Leeuwarden die 

de onderconstructie hebben verzorgd. Ook Montage 

Service Friesland was verantwoordelijk voor de bouw 

van de installatie. 

Bij de realisatie van een zonnebron komt nu nog CO
2
 

vrij, en dat moet op den duur helemaal terug naar 

nul. De aanleg van het zonnepark bij De Zwette, was 

dan ook een pilot waarbij kansen onderzocht zijn om 

zonnebronnen aan te kunnen leggen zonder CO
2
 uit 

te stoten. Zo pendelde er bijvoorbeeld een elektrische 

vrachtwagen tussen de leverancier en het zonnepark. 

ZONNEPARK
DE ZWETTE

• 47.000 zonnepanelen

• 17 megawatt vermogen

• Groene stroom voor zo’n 4.600 huishoudens 

• Samenwerking met lokale partners

• Pilot voor CO
2
-neutraal werken
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Op de Bomhofsplas in Zwolle ligt het grootste drijvende 

zonnepark buiten China op de zandwinplas van Dekker 

Groep. Niet alleen de dubbelfunctie, maar ook het 

lokale karakter van het toonaangevende zonnepark 

is kenmerkend. In juni 2020 hebben Energiefonds 

Overijssel, Blauwvinger Energie, gemeente Zwolle, 

Provincie Overijssel en GroenLeven een handtekening 

gezet onder de aandelenoverdracht. Hiermee is het 

zonnepark in lokaal eigendom gekomen.

GroenLeven bouwde ook dit zonnepark met oog voor 

de natuur. Met het installeren van biohutten onder 

het zonnepark, wordt de biodiversiteit onder water 

gestimuleerd. Met een verankering aan de bodem, in 

plaats in de oevers, wordt de flora en fauna in de oevers 

niet belast. 

Bij de bouw van het park is zoveel mogelijk gebruik 

gemaakt van elektrisch materieel. Die stroom kwam 

van een batterij die energie kreeg uit een klein drijvend 

zonneparkje dat bij de bouwplaats was aangelegd. 

Dit zonneparkje is aan het einde van de realisatie 

toegevoegd aan het grote drijvende zonnepark. Zo 

werd de CO
2
-uitstoot tijdens de bouw zoveel mogelijk 

beperkt.

DRIJVEND ZONNEPARK
BOMHOFSPLAS

• 72.000 zonnepanelen

• 27,3 megawatt

• 7.300 huishoudens voorzien van groene 

stroom

• Veel flexibiliteit, stabiliteit en rendement 

door doorgerekende en duurzame 

constructie van de panelen

• Het drijvende Klimaatakkoord
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Wij maken ons oprecht zorgen over klimaatverandering. Daarom werkt GroenLeven 

elke dag gepassioneerd aan haar missie: de wereld voorzien van schone energie. 

Dit doen we niet alleen. Samen met overheden, netbeheerders, bedrijven, het 

onderwijs en innovatieve ondernemers creëren we zonne-energiebronnen 

op daken, kassen, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen en water. 

‘Dubbelfunctie’ noemen we dat. Zo geven deze plekken duurzame energie 

terug aan de wereld en nemen wij onze verantwoordelijkheid voor de komende 

generaties. 

Onze kernwaarden: 

• Oprecht: Door altijd het goede te willen doen op een integere manier, 

willen wij een mooie, groene wereld overdragen aan de generaties na 

ons.

• Vindingrijk: Onze zonnebronnen vervullen innovatieve dubbelfuncties.

• Daadkrachtig: Door groot te denken zijn wij uitgegroeid tot marktleider 

in schone energie.

Meer informatie? Neem contact met ons op!

CONTACT

info@groenleven.nl

058 799 00 00 20
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