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KENNISPARTNERS

Hoe weet je of je bij zonneparken wel in 
zee gaat met een betrouwbare partij?

E
en van de partijen die zonneparken 
ontwikkelt is SolarEnergyWorks. Het 
bedrijf is in 2012 opgericht door Eric van 
der Gun en Marc van Velzen en ontwik-
kelt parken voor investeerders en finan-

ciers. Inmiddels heeft het veel ervaring opge-
daan met zonneparken op landbouwgrond. 

Zeven zonneparken zijn al opgeleverd, 
vertelt financieel directeur en mede-eigenaar 
Van der Gun. ‘Door de groeiende belangstel-
ling bij boeren zijn we enorm aan het versnel-
len.’ Van der Gun legt uit dat de businesscase 
van SolarEnergyWorks betrouwbaar is, zowel 
voor investeerders als voor grondeigenaren. 

SolarEnergyWorks werkt samen met grote, 
betrouwbare investeerders, zoals Obton en 
Shell. Obton is een Deens bedrijf dat al heeft 
geïnvesteerd in zeshonderd zonneparken. 

Denen zijn betrouwbare zakenpartners, is 
de ervaring van Van der Gun. Net als partijen 
als Shell. ‘Precies dát maakt het voor ons ook 
makkelijk om parken gerealiseerd te krijgen.’

Dat is volgens Van der Gun ook belangrijk 
voor grondeigenaren. Want als het zonnepark 
is opgeleverd, hebben ze niet meer te maken 
met SolarEnergyWorks, maar met de inves-
teerder die het project in eigendom neemt. 

‘Wat gebeurt er als zo’n partij omvalt?’, 
vragen boeren de financieel directeur wel-
eens. Ten eerste zijn het grote partijen die 
niet zomaar omvallen, antwoordt hij dan. Ten 
tweede heeft een bank meestal een lening 
van 80 procent verstrekt. Als de investeerder 
omvalt, zal een bank een project met zo’n vei-
lig rendement zeker willen voortzetten. 

COWBOYS
Van der Gun waarschuwt voor cowboys 

die zoveel mogelijk hectares van boeren wil-
len vastleggen. Hij adviseert boeren om goed 
te kijken naar hun resultaten. ‘Hoeveel parken 
realiseren ze echt?’

SolarEnergyWorks biedt grondeigenaren 
in grote lijnen twee mogelijkheden: pacht met 
het recht van opstal en koop. Er is altijd maat-
werk mogelijk om te kunnen inspelen op de 
fiscale aspecten van een grondeigenaar. Dat is 
nodig, want elke situatie is uniek. 

‘Zoek daarom de juiste adviseurs’, zegt 
Van der Gun. ‘Je hoeft geen geld naar de fiscus 
te brengen als dat niet nodig is. Het gaat erom 

dat het voor de boer een goed rendement ople-
vert. En dat hij geen zorgen heeft, omdat hij te 
maken heeft met betrouwbare partijen.’

SolarEnergyWorks heeft inmiddels goede 
ervaringen met diverse agrarische adviseurs. 
Een daarvan is Alfa Accountants en Advi-
seurs. Belastingadviseur Jurriaan van Steen 
ziet in de praktijk dat de juridische structuur 
waarvoor gekozen wordt boeren ervoor kan 
behoeden dat ze achteraf grote fiscale claims 
krijgen. Hij benadrukt het belang van aan-
dacht voor juridische en verzekeringstechni-

sche aspecten van het contract. Accon avm 
heeft ervaring met twintig verschillende ont-
wikkelaars. Directeur Belastingadvies Colin 
Prins benadrukt hoe belangrijk het is dat fis-
cale én juridische specialisten advies geven, 
voordat een grondeigenaar een deal sluit. Hij 
oppert de mogelijkheid voor boeren om zelf te 
participeren in het zonnepark op hun land. 

Grondeigenaren vragen vaak aan Solar-
EnergyWorks wat er gebeurt na afloop van de 
overeenkomst. Er zijn twee opties. 

Een van de opties is ontmanteling van het  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

park, waarna de grond weer in gebruik wordt 
genomen voor landbouw. Van het schroot is 
95 procent recyclebaar. Bij de huidige grond-
stoffenprijzen is het schroot nog circa 60.000 
per hectare waard. Dit is ruim meer dan de 
sloopkosten. Daarnaast geldt een soort statie-
geldregeling: PV Cycle. 

Van der Gun zou ontmanteling echter niet 
slim vinden. ‘Kapitaalvernietiging’ noemt hij 
dat. ‘Als ik in de positie van de grondeigenaar 
zou staan, zou ik vragen: kan ik alles na 25 
jaar overnemen? Dan is de productie namelijk 
nog 80 procent en de technische levensduur is 
vijftig jaar.’

De economische levensduur is onbekend, 
legt Van der Gun uit. Vrij zeker is dat het ren-
dement van nieuwe zonnepanelen zal toe-
nemen en de kostprijs van zonnestroom zal 
dalen. ‘Dat biedt kansen, ook na de looptijd 
en zonder subsidie.’ 

Zeker niet elke locatie is geschikt voor 
een zonnepark, waarschuwt Van der Gun. 
Driekwart van de aanvragen valt af, vooral 
omdat ze niet aan die criteria voldoen, is zijn 
ervaring. ‘Het is een fabeltje dat Nederland vol 
komt te liggen met zonneparken.’

Financieel directeur en mede-eigenaar van SolarEnergyWorks waarschuwt voor ‘cowboys’ die zoveel mogelijk hectares van boeren willen vastleggen.

Veel boeren of tuinders oriënteren zich op zonneparken 

of kennen collega’s die benaderd zijn door ontwikkelaars 

en daarmee bezig zijn. De belangstelling is groot, vooral 

als gevolg van de hoge bedragen die de ronde doen, van 

4.000 tot 8.000 euro pacht per hectare. Maar wat is reëel 

en welke partijen zijn betrouwbaar? Ook is het de vraag 

welke adviseurs een grondgebruiker werkelijk goed kun-

nen adviseren over de fiscale gevolgen.

Tekst: Peter van Houweling  Foto: Bas Beentjes

Realisatie SDE+ als maat voor betrouwbaarheid
Ga alleen met betrouwbare partijen in zee, luidt het 
advies van Eric van der Gun van SolarEnergyWorks. 
Maar het is niet altijd makkelijk om te achterhalen 
welke partij betrouwbaar is. 
Daarom laat Van der Gun een grafiek zien met cijfers 
van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In 
die grafiek is te zien hoeveel SDE+ is toegekend aan 
partijen en hoeveel daarvan is gerealiseerd.
Bij SolarEnergyWorks is 100 procent toegekend en 
100 procent gebouwd of  in aanbouw. Gemiddeld 
ligt de realisatiegraad van vier van de vijf grootste 

ontwikkelaars van zonneparken, zonder SolarEner-
gyWorks, op slechts 15 procent. 
‘Deze cijfers tonen dat wij projecten écht realiseren. 
Terwijl andere partijen soms wel een SDE+-toeken-
ning krijgen, maar uiteindelijk niet of pas veel later 
realiseren’, vertelt Van der Gun. 
‘Meestal heeft een boer er dan voor getekend dat hij 
niet met een andere partij in zee kan gaan. Boven-
dien kan hij dan vijf jaar geen SDE+ aanvragen’, 
vervolgt de financieel directeur van SolarEnergy-
Works.

Aantal projecten met SDE+-subsidie

Alle projecten met SDE+ van SolarEnergyWorks zijn gerealiseerd of in aanbouw

Gerealiseerd Niet gerealiseerd

SolarEnergyWorks                                Marktgemiddelde 
                          top 4 aanbieders
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Bron: RVO.nl: 'SDE Projecten in beheer mei 2019'


