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Gebruik van bronnen

EDC gebruikt data uit publiek beschikbare bronnen. De gebruikte publiek beschikbare data
wordt over het algemeen aangeboden onder de licentierechten van ’Creative Commons’. Bij
het toepassen van de data of bronnen zoals vemeld in dit document, graag de regels van deze
licentie toepassen1 .

Lezen van resultaten

EDC controleert de gebruikte data en uitkomsten van berekeningen wanneer mogelijk door
deze te vergelijken met andere databronnen (cross-checking). Het is echter altijd mogelijk dat
de berekende resultaten niet volledig correct zijn vanwege bijvoorbeeld inconsistenties in de
brondata of het gebruik van aannames.

1 Zie

ook: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
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Samenvatting

De gemeente Nieuwkoop heeft aan Energie Data Consultant (EDC) gevraagd om het technische
potentieel voor het plaatsen van fotovoltaïsch (PV) panelen op daken in de gemeente Nieuwkoop
te analyseren en om een overzicht te maken van de voor- en nadelen van het benutten van dit
technische potentieel. De economische aspecten van het plaatsen van een PV paneel op dak
vallen buiten de scope van deze opdracht.
Voor de analyse van het technische potentieel is gekeken naar verschillende aspecten die
een limiet vormen voor de toepassing van PV panelen op daken in de gemeente Nieuwkoop
zoals het dakoppervlakte en de beschikbare capaciteit op het laagspanningsnet. Verder is,
vanwege de mogelijkheid om subsidie aan te vragen bij de Stimuleringsregeling Duurzame
Energie (SDE)++ er onderzocht welk deel van het dakoppervlakte geschikt is voor PV projecten
van > 15 kilowattpiek. Ten slotte is geschat hoeveel van de potentieel te produceren zonnestroom
per buurt door de buurt zelf verbruikt kan worden.

Technisch potentieel PV op daken gemeente Nieuwkoop
• Het meeste dakoppervlakte in de gemeente Nieuwkoop van de ongeveer 200 hectare
(ha), bevindt zich in de buurt ’Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop’ en de minste hoeveelheid
in de buurt ’Verspreide huizen in het Westen’. Van de gebouwen waarvan de toepassing
bekend is, is het dakoppervlakte van woningen het grootst (>90 ha) gevolgd door industrie
(>26 ha). Met name in de buurten ’Nieuwveenseweg’ en ’Ter Aar (buitengebied)’ is er veel
dakoppervlakte op industriële gebouwen. Er is verder een grote hoeveelheid dakoppervlakte (>50 ha) op gebouwen waarvan de functie niet bekend is. Deze gebouwen bestaan
vermoedelijk voornamelijk uit bijgebouwen zoals schuren, maar kunnen ook grote loodsen
bevatten. Het totale dakoppervlakte op gebouwen die horen tot de dienstensector (zoals
winkels en sportcentra) opgeteld iets groter dan de industriesector (>28 ha);
• Er is aangenomen dat de helft van het totale dakoppervlakte (ongeveer 100 ha) geschikt is
voor het leggen van PV panelen, waarop 184 megawattpiek (MWp) kan worden gelegd
(waarvan 5.9 MWp reeds geïnstalleerd is). De buurten met het meeste potentieel voor PV
capaciteit op daken zijn ’Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop’ en ’Ter Aar-centrum (voorheen
Aardam)’. Deze laatste heeft naar schatting al relatief veel van het potentieel gebruikt door
PV capaciteit te leggen op de daken van huishoudens en bedrijfspanden.
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Voor de buurt ’Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop’ geldt dat de capaciteit van het laagspanningsnet een sterk beperkende factor is. Hoewel deze buurt geschat wordt veel potentieel
te hebben om PV panelen op daken te leggen, is het totale resterende technische potentieel op basis van dakoppervlakte een factor 5 keer groter dan het technisch potentieel dat
gelegd kan worden voordat overbelasting van het laagspanningsnet een risico begint te
worden (tenzij extra maatregelen worden genomen). Een andere buurt met relatief veel
technisch potentieel voor PV panelen zonder dat extra maatregelen hoeven genomen te
worden is de buurt ’Nieuwveenseweg’;
• Als gekeken wordt naar daken die voldoende oppervlakte hebben voor PV projecten
die in aanmerking komen voor SDE++ subsidie, dan valt op dat voor het technisch potentieel dat zonder extra maatregelen kan worden geïnstalleerd wederom de buurten
’Nieuwveenseweg’ en ’Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop’ veel potentieel hebben. Ook de
buurt ’Ter Aar (buitengebied)’ bevat veel dakoppervlakte dat mogelijk geschikt is voor de
Subsidy Sustainable Energy (SDE)++, met name op, net als de buurt ’Nieuwveenseweg’,
bedrijfspanden;
• Het technisch haalbare potentieel van te plaatsen PV capaciteit op daken van een buurt
zegt nog niets over de te gebruiken stroom door de buurt zelf. Op basis van de gebruikte
productie- en verbruiksprofielen blijkt dat van de >500 terajoule (TJ) jaarlijkse zonnestroomproductie bij vol leggen van alle daken in de gemeente Nieuwkoop met PV panelen, slechts
ongeveer 135 TJ door de gemeente zelf zal kunnen worden gebruikt (zonder gebruik van
maatregelen zoals opslag of ’demand response’).De resterende zonnestroom (>370 TJ)
wordt naar het middenspanningsnet geleidt of moeten worden afgeschakeld (’curtailment’)
bij dreigen van overbelasting van het laagspanningsnet.

Sterkte-zwakteanalyse
Sterktes
• Mogelijkheid om deels eigen elektriciteitsvraag te voorzien en hiermee bij te dragen aan
de gemeentelijke en Regionale Energiestrategie duurzaamheidsambities;
• PV panelen zijn minder zichtbaar wat bevorderlijk is voor het draagvlak;
• Een deel van het dakoppervlakte is voldoende voor grotere PV projecten (>15 kilowattpiek
(kWp) en grootverbuikersaansluiting elektriciteit) en komt in aanmerking voor subsidie (mits
de Regionale Netbeheerder (RNB) een positieve transportindicatie afgeeft );
• Mogelijkheid om deels eigen warmtevraag te voorzien (PVT systemen/zonnepanelen met
e-boiler/warmtepomp combinaties plus een buffersysteem) met stroom die niet zelf gelijk
gebruikt kan worden.
Zwaktes
• Beperkte capaciteit laagspanningsnet waardoor volle benutting van technisch potentieel
installeerbaar PV op daken niet mogelijk is zonder maatregelen om overbelasting2 te
voorkomen (bijvoorbeeld verzwaring van het net of opslagtechnologieën);
2 Teveel

terugleveren van elektriciteit kan de betrouwbaarheid van het laagspanningsnet verlagen (Energeia, 2021).
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• De weersomstandigheden in Nederland zijn niet ideaal voor PV (relatief weinig zon). PV
projecten zijn niet economisch rendabel zonder subsidie;
• Verzwaren van het net is kostbaar, vereist langere tijd en planning, en kan het draagvlak
onder burgers mogelijk verlagen;
• Toepassing zonnestroom voor warmteproductie vereist extra investeringen (bijvoorbeeld
warmtepompen, e-boilers, buffervaten) en waarvoor ruimte nodig is.
Kansen
• De Subsidieregeling Coöperatieveenergieopwekking (SCE) is een extra mogelijkheid om
met nationale subsidie de aantrekkelijkheid van PV projecten te verhogen;
• De tijdelijke uitbreiding van de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing
(ISDE) maakt het mogelijk voor kleinschalige PV projecten (tussen de 15 kWp en 100 kWp3 )
een deel van de kosten te subsidieren.
Bedreigingen
• Toekomstige ontwikkeling van duurzame elektriciteit en warmtelevering is onzeker waardoor, in het geval van goedkopere toekomstige alternatieven, investeringen in relatief dure
PV panelen en eventueel verzwaren van infrastructuur zou kunnen leiden tot verzonken
kosten;
• Hoe de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking precies zal uitwerken en wat de
voorwaarden zijn is nog onzeker;
• Beschikking krijgen binnen de Stimuleringsregeling Duurzame Energie is onzeker omdat
het instrument gebaseerd is op concurrentie tussen technologieën, en deze concurrentie
wordt steeds groter vanwege de uitbreiding met industriële technologieën;
• De openstelling van de ISDE voor kleinschalige PV projecten loopt tot 31 december 2023.
Een eventueel vervolg is onzeker4 .

Vervolgstappen voor de gemeente Nieuwkoop
Zonder extra maatregelen om overbelasting tegen te gaan; laaghangend fruit als eerste
• Betrek de regionale netbeheerder(s) vroeg in het overleg om zichtbaar te maken hoeveel capaciteit er precies over is in het elektriciteitsnet per buurt (of per postcode indien
buurtniveau onvoldoende detailniveau biedt)5 ;
• Neem een voorbeeldfunctie aan door PV te leggen op daken van de overheidsgebouwen
(Holland Solar, 2020) van de gemeente Nieuwkoop;
• Maak een lijst, op basis van de meegeleverde data en grafieken bij dit rapport (zie folder
3 https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/subsidie-voor-zonnepanelen-en-kleinschalige-windturbineprojecten-voor

-mkb-en-andere-partijen
4 https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/subsidie-voor-zonnepanelen-en-kleinschalige-windturbineprojecten-voor

-mkb-en-andere-partijen
belangrijk voor aanvragen van SDE++ beschikkingen omdat daarvoor een transportindicatie nodig is van de
netbeheerder.

5 Ook
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’eindproduct’) en de specifieke domeinkennis van de gemeente Nieuwkoop, van de buurten
met het hoogste potentieel voor subsidiabele PV projecten;
• Zoek contact met de eigenaren van gebouwen met grote daken, in buurten waar nog
ruimte is op het laagspanningsnet, en energiecorporaties met elkaar in gesprek om te
praten over mogelijk subsidiabele (SDE++) projecten;
• Neem onzekerheden nog meer weg weg bij ondernemende partijen door als duurzame
inkoper van hun elektriciteit op te treden via ’power purchasing agreement’’s (Holland Solar,
2020) en hiermee wederom ook weer een voorbeeldrol te nemen;
• Maak waar mogelijk de aanvraagprocedure voor vergunningen eenvoudiger (Holland Solar,
2020).
Met extra maatregelen om overbelasting tegen te gaan; vol gebruik van het technisch potentieel
De interactie van de productie van zonnestroom met het laagspanningsnet en de verschillende
opties die mogelijk zouden zijn betekenen dat voor een definitieve conclusie over het technische
potentieel van PV panelen op daken in de gemeente Nieuwkoop er als eerste aanvullend
onderzoek nodig is, om zeker te zijn dat de gemeente Nieuwkoop zich wil committeren tot het
traject om vol in te zetten op PV op daken. Er zijn immers ook andere opties om hernieuwbare
stroom op te wekken. Verder zal bij vol gebruik van het technisch potentieel van PV op daken
mogelijk ook een deel van de elektriciteit worden gebruikt voor opwek van duurzame warmte.
Daarom moeten alternatieven om duurzame warmte op te wekken ook worden onderzocht.
• Betrek de regionale netbeheerder(s) vroeg bij het onderzoek om inzichtbaar te maken
hoeveel capaciteit er precies over is in het elektriciteits- en gasnet en welke mogelijkheden
er zijn om de kosten van verzwaring van deze infrastructuur te minimaliseren6 ;
• Maak een overzicht van alle andere technische mogelijkheden dan netverzwaring om
overbelasting door overschotten van zonnestroom te vermijden;
• Voer een kosten-batenanalyse uit voor het verduurzamen van de gemeente Nieuwkoop
bij vol gebruik van het technische potentieel van PV op daken en vergelijk de opbrengsten
en kosten met het gebruiken van budget om andere duurzame opties in te zetten zoals
windturbines en zonneparken (duurzame stroom) maar ook toepassing van warmtenetten
en groen gas (duurzame warmte);
• Houd rekening met de productieprofielen van alle opties en hoe deze zich verhouden tot
de consumptieprofielen binnen de gemeente Nieuwkoop
• Houd ook rekening met mogelijke oplossingen voor problemen door profielverschillen voor
de niet-PV opties, zoals opslag van warmte via warmte-koudeopslag (WKO) of bufferen
van groen gas;
• Voor de toepassingen van laagwaardige warmte-opties is het van belang in kaart te brengen
welke gebouwen verwarmd kunnen worden met midden en laagwarmte warmtenetten en
welke lokale bronnen er aanwezig zijn om deze netten te voeden;
• Betrek burgers bij het proces (coproducent van beleid) en weeg hun wensen af tegen de
resultaten van de kosten-batenanalyse.
6 Bijvoorbeeld

door gelijktijdig met het vervangen van water-riolering-en gasnet en het aanleggen van warmtenetten
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Afkortingen

A ampère
BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen
EDC Energie Data Consultant
GJ gigajoule
ha hectare
ISDE Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing
kW kilowatt
kWh kilowattuur
kWp kilowattpiek
m2 vierkante meter
MWp megawattpiek
PV fotovoltaïsch
RNB Regionale Netbeheerder
SCE Subsidieregeling Coöperatieveenergieopwekking
SDE Stimuleringsregeling Duurzame Energie
SDE Subsidy Sustainable Energy
TJ terajoule
WKO warmte-koudeopslag

ix

Woordenlijst

’curtailment’ Het opzettelijk verlagen van de productie van elektriciteit om de balans tussen
vraag en aanbod van het elektriciteitsnet te behouden.
’demand response’ Het verlagen van de vraag naar elektriciteit door een elektriciteitsverbruiker
om de balans tussen vraag en aanbod van het elektriciteitsnet te behouden.
’power purchasing agreement’ Een contract tussen een elektriciteitsproducent en een afnemer
waarin onder andere de afgesproken prijs, volumes, en boetes bij niet naleven van het
contract staan.
buurt Buurten vormen het laagste regionale niveau van de indeling van gemeenten. De gemeente bepaalt zelf de indeling en het Centraal Bureau voor de Statistiek coördineert
landelijk deze indeling.
buurtcode De unieke code toegekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek aan een
buurt.
gebouwfunctie Het vergunde gebruiksdoel van een gebouwobject zoals geregistreerd in de
Basisregistratie Adressen en Gebouwen.
gigajoule Een gigajoule is 109 joule.
groen gas Biogas dat is opgewaardeerd tot een vergelijkbare kwaliteit als fossiel aardgas.
grootverbuikersaansluiting elektriciteit Gedefinieerd door regionale netbeheerders als elektriciteitsaansluitingen groter dan 3 x 80 ampère.
hectare Een hectare is 10,000 vierkante meters.
Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing Subsidie voor woningeigenaren en zakelijke gebruikers om te investeren in duurzame technologieën zoals zonneboilers,
zonnepanelen, en warmtepompen.
Kadaster Overheidsdienst die gegevens bijhoudt over grond, gebouwen en adressen en andere
geografische informatie voor Nederland.
kilowattpiek Meeteenheid voor de capaciteit van fotovoltaïsche cellen om zonne-energie om
te zetten in elektriciteit, uitgedrukt in duizend watt.
kosten-batenanalyse Een monetaire evaluatiemethode om verschillende opties te vergelijken
door per optie de totale verwachte opbrengsten op te tellen en daar de kosten van af te
trekken.
laagspanningsnet Deel van het elektriciteitsnetwerk dat elektriciteit transporteert van de transformator naar de eindgebruikers.
megawattpiek Meeteenheid voor de capaciteit van fotovoltaïsche cellen om zonne-energie
om te zetten in elektriciteit, uitgedrukt in miljoen watt.

x

postcoderoosregeling Stimuleringsregeling voor coöperaties of verenigingen van eigenaren
die duurzame energie willen opwekken. Deelnemers krijgen een korting op hun energiebelasting per opgewekte kWh stroom.
PV paneel PV panelen bestaan uit fotovoltaïsche cellen en gebruiken zonlicht als energiebron
om gelijkstroom te genereren.
Regionale Energiestrategie Voor het Klimaatakkoord is Nederland verdeeld in 30 energie
regio’s die elk hun eigen plan, een Regionale Energiestrategie, ontwikkelen om meer
hernieuwbare energieproductie te implementeren.
regionale netbeheerder Instantie die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en onderhoud
van een regionaal gas- en elektriciteitsnetwerk, inclusief transport naar de consument.
salderingsregeling Deze regeling houdt in dat kleinverbruikers van zonnepanelen een aan
het elektriciteitsnet geleverde kWh (met name zomers) kan verrekenen met een afgenomen kWh (met name winters). Dit is financieel aantrekklijk doordat belastingen en
transportkosten hierdoor worden vermeden.
sterkte-zwakteanalyse Een bedrijfskundig model dat gebruikt wordt om de sterktes, zwaktes,
kansen en bedreigingen te analyseren van een bedrijf haar positie en vervolgens een
strategie op te stellen.
Stimuleringsregeling Duurzame Energie De Stimuleringsregeling Duurzame Energie regeling
vergoedt het verschil tussen de totale projectkosten plus een eerlijke winstvergoeding en
de marktprijs (de onrendabele top) voor duurzaame energieprojecten. Sinds 2020 is de
regeling verbreedt naar projecten die CO2 verlagen in het algemeen.
Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) is een regeling voor de verstrekking van subsidie voor het lokaal en
gezamenlijk opwekken van hernieuwbare elektriciteit, en is de vervanger van de fiscale
regeling verlaagd tarief (beter bekend als de postcoderoosregeling).
terajoule Een terajoule is 1012 joule.
verzonken kosten Een kostenpost die al gemaakt is en niet meer ongedaan kan worden gemaakt.
warmtenet Een netwerk van leidingen waardoor warmte of stoom loopt om de warmtevraag
van processen of gebouwen te voorzien.
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INLEIDING EN AANPAK
• Achtergrond;
• Doel van het project;
• Gebruikte data en analysemethode.

1 Inleiding

1.1. Achtergrond
PV panelen zetten zonne-energie om in duurzame elektriciteit. De PV panelen kunnen op daken
worden geplaatst waardoor zij ongebruikte ruimte nuttig benutten zonder het zicht te storen
doordat zij beperkt zichtbaar zijn (Holland Solar, 2020). Er zijn meerdere subsidieregeling om
PV projecten economisch rendabel te maken. In de nabije toekomst zullen met name de PV
categorieën binnen de Stimuleringsregeling Duurzame Energie++ (Staatscourant , 2020) en de
verwachtte categorie Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (Staatscourant , 2021)
relevant zijn.
Er is echter op gemeentelijk niveau slechts beperkte informatie beschikbaar, zoals over dakoppervlakte en beschikbare capaciteit op het laagspanningsnet, die nodig is om een strategie
op te zetten om PV panelen op daken te stimuleren.
De gemeente Nieuwkoop heeft aan Energie Data Consultant (EDC) gevraagd om het technische potentieel voor het plaatsen van PV panelen op daken in de gemeente Nieuwkoop te
analyseren en om een overzicht te maken van de voor- en nadelen van het benutten van dit
potentieel.

1.2. Doel
Het doel van deze studie is het analyseren van het technische potentieel voor PV panelen op
daken in de gemeente Nieuwkoop op buurtniveau.
De volgende vragen worden hiervoor in dit rapport beantwoordt voor de gemeente Nieuwkoop:
• Hoeveel PV capaciteit op daken is er reeds geïnstalleerd per buurt?;
• Wat is het dakoppervlakte per buurt en per type gebouw?;
• Wat is het technische potentieel voor PV op daken op basis van het dakoppervlakte?;
• Hoeveel van het technische potentieel kan , zonder extra maatregelen, bij het huidige
capaciteit van het laagspanningsnet gebruikt worden?;
• Welk deel van het technische potentieel komt in aanmerking voor SDE++ subsidie?;
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1.3. AFBAKENING STUDIE

1.3. Afbakening studie
De economische aspecten van het gebruik van PV panelen, zoals de investeringskosten, onderhoudskosten, aansluitingskosten en eventuele kosten om overbelasting van het laagspanningsnet door teruglevering te voorkomen, vallen buiten de scope van deze opdracht.

1.4. Leeswijzer
Dit rapport geeft in H.2 een toelichting over de gebruikte databronnen en analysemethoden. In
H.3 wordt de analyse van de huidige geïnstalleerde PV capaciteit op daken besproken. Daarna
wordt in H.4 een overzicht gegeven van het oppervlakte van de daken per buurt en per gebouwfunctie in de gemeente Nieuwkoop. Hoofdstuk 5 toont het geschatte technische potentieel
van PV op daken. Tenslotte wordt een sterkte-zwakteanalyse van PV panelen op daken in de
gemeente Nieuwkoop gegeven in H.6, samen met een advies voor vervolgstappen om, indien
gewenst, PV panelen op daken te stimuleren.
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2 Aanpak

2.1. Uitgevoerde stappen
De volgende stappen zijn uitgevoerd:
• Een analyse per buurt van de huidige hoeveelheid geïnstalleerde PV capaciteit (huishoudens en bedrijven) op basis van data van het CBS (CBS, 2020) en RVO (RVO, 2020);
• Een analyse van het dakoppervlakte en technische potentieel voor PV per dak van elk
gebouw, op basis van data van het kadaster (Kadaster, 2020b);
• Een analyse per buurt van de beschikbare capaciteit van het laagspanningsnet voor extra
capaciteit PV, op basis van data voor energieverbruik van de Klimaatmonitor (Klimaatmonitor,
2020d, 2020a, 2020c), profielen van NEDU (NEDU, 2020), en de lichtintensiteit data van
het KNMI (KNMI, 2020);
• Analyse van het aandeel PV projecten dat in aanmerking komen voor subsidie via de SDE++
(grote daken);
• Een sterkte-zwakteanalyse om de voor- en nadelen in kaart te brengen van PV op daken
in de gemeente Nieuwkoop.
Zie voor een verdere beschrijving van de gebruikte databronnen en analysemethoden Appendix A. De figuren van dit rapport en de onderliggende data zijn ook apart te vinden in de
meegeleverde folder ’eindproduct’. Voor een beschrijving van de inhoud van de folder ’eindproduct’, zie Appendix B.

2.2. Gebruikte conventies
De volgende conventies zijn gebruikt:
• Voor de buurtnamen en buurtcodes is uitgegaan van de CBS gegevens voor 2020 (CBS,
2020);
• Uren worden weergegeven in wintertijd;
• Duizentallen worden gescheiden door een komma;
• Als decimaalteken wordt een punt gebruikt.
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RESULTATEN
• Geïnstalleerde capaciteit PV panelen op daken;
• Oppervlakte van daken;
• Technische potentieel PV op daken.

3 Geïnstalleerde capaciteit PV op daken
gemeente Nieuwkoop

3.1. Inleiding
Door inzet van financiële instrumenten door het Rijk zoals de salderingsregeling, postcoderoosregeling, SDE(+)(+), en Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing, is de
installatie van PV panelen in Nederland de laatste 10 jaar exponentieel gegroeid1 .
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de huidige geïnstalleerde capaciteit van PV op daken
per buurt in de gemeente Nieuwkoop.

1 Zie

grafiek ’Vermogen zonnepanelen’: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/10/productie-groene-elektriciteit-in
-stroomversnelling
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3.2. PV panelen op daken van huishoudens

Figuur 3.1.: Geïnstalleerde PV panelen op daken huishoudens gemeente Nieuwkoop

Er is ongeveer 3.5 megawattpiek aan PV panelen geïnstalleerd op de daken van huishoudens
in de gemeente Nieuwkoop volgens de 2018 buurtdata van het CBS (CBS, 2020). De meeste
van deze PV panelen zijn geïnstalleerd in de buurten ‘Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop’, ‘Ter
Aar-Centrum (voorheen Aardam)’ en ‘Nieuwkoop’ (zie Fig 3.1).
Voor 5 buurten onbreekt data in de gebruikte database:
• Ter Aar (buitengebied);
• Recreatiegebied;
• Verspreide huizen Ter Aar;
• Verspreide huizen in het Westen;
• Zevenhoven.
Deze buurten zouden mogelijk PV panelen op hun daken kunnen hebben. De gebruikte
waarde voor geïnstalleerde capaciteit voor PV panelen op daken van huishoudens is daarom
waarschijnlijk een onderschatting van de werkelijke geïnstalleerde capaciteit.
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3.3. PV op daken van bedrijven
Er zijn in totaal volgens de RVO data 43 PV installaties geïnstalleerd op bedrijfsdaken in de
gemeente Nieuwkoop (RVO, 2020) met een beschiking voor de SDE(+). De totale capaciteit is
ongeveer 2.4 MWp. Zie Fig 3.2 voor een overzicht van de installaties2 .
De installaties op bedrijfsdaken variëren qua capaciteit van 0.6 kWp tot 366 kWp.

Figuur 3.2.: Geïnstalleerde PV panelen op bedrijfsdaken gemeente Nieuwkoop

3.4. Teruglevering elektriciteitsnet
De totale huidige geïnstalleerde capaciteit PV panelen op daken in de gemeente Nieuwkoop is
volgens de gebruikte databronnen ongeveer 5.9 MWp.
Op basis van de informatie per buurt over de totale geïnstalleerde PV capaciteit en het productieprofiel voor zonnestroom (op basis van KNMI data (KNMI, 2020)), de totale elektriciteitsvraag
(op basis van data van de Klimaatmonitor (Klimaatmonitor, 2020d, 2020a, 2020c)), en het vraagprofiel van eindverbruikers (op basis van data van NEDU(NEDU, 2020)), wordt geschat dat de
volgende buurten elektriciteit terugleveren aan het laagspanningsnet (Fig 3.3) op momenten
2 Sommige

installaties bevinden zich zeer nabij elkaar en zijn daarom voor beter overzicht in de grafiek geaggregeerd.
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van weinig vraag en veel zon:
• Verspreide huizen in het Oosten en Zuiden;
• Schoterveld;
• Korteraar;
• Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam);
• Noordse Dorp
• Achttienhoven.

Figuur 3.3.: Geschatte maximale teruglevering PV panelen bij weinig vraag en veel zon
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4 Oppervlakte van daken gemeente
Nieuwkoop

4.1. Inleiding
Het dakoppervlakte is een belangrijke variabele bij het bepalen van het technische potentieel
voor PV panelen op daken. De functie van het gebouw is van belang vanwege mogelijke
speciale eisen om PV panelen te plaatsen (zoals bij monumenten), en omdat verschillende type
gebruikmakers en eigenaren kunnen verschillen in hun mening over PV panelen plaatsen.
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het dakoppervlakte per buurt en per gebouwfunctie in
de gemeente Nieuwkoop.

4.2. Dakoppervlakte per buurt en per gebouwtype
Op basis van data van het kadaster (Kadaster, 2020b) wordt geschat dat de gemeente Nieuwkoop ongeveer 200 ha dakoppervlakte bevat. Zie voor een verdeling per buurt (Fig 4.1).
Een deel van de daken ontbreekt in de database die gebaseerd is op de hoogtestatistieken data
van het Kadaster(Kadaster, 2020b). Hoewel geschat wordt dat het ontbrekende dakoppervlakte
beperkt is, is het totale oppervlakte zoals gegeven in dit hoofdstuk daarom een onderschatting
van het totale oppervlakte. Zie ook H.A.3.
De grootste hoeveelheid dakoppervlakte bevindt zich in de buurt ‘Uitbreiding dorpskern
Nieuwkoop’. Het minste dakoppervlakte is te vinden in de buurt ‘Verspreide huizen in het
Westen’.
Het meeste dakopopervlakte bestaat uit de daken van woningen (>90 ha). Ook industrie bevat
een groot dakoppervlakte (> 26 hectare), met name in de buurten ’Nieuwveenseweg’ en’ Ter Aar
(buitengebied)’. Zie Fig 4.2 voor een overzicht van het dakoppervlakte per gebouwfunctie.
Er is ook een aandeel (>50 ha) aan dakoppervlakte waarvan de gebouwfunctie niet bekend is,
aangeduid met ’onbekend’ in Figuur 4.2. Op basis van vergelijking van deze gebouwen met de
visuele weergave van google maps, wordt aangenomen dat deze daken van gebouwsfunctie
‘onbekend’ met name bestaan uit daken van schuren van woningen of daken van grote loodsen
van bedrijven.
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Figuur 4.1.: Dakoppervlakte data per buurt gemeente Nieuwkoop

Figuur 4.2.: Dakoppervlakte per gebouwfunctie gemeente Nieuwkoop
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5 Technische potentieel PV op daken
gemeente Nieuwkoop

5.1. Inleiding
Het technische potentieel voor plaatsen van PV panelen op daken is afhankelijk van de kenmerken van de daken, zoals de hoeveelheid geschikte oppervlakte en oriëntatie van het dak.
Het praktisch toepasbare technische potentieel is ook afhankelijk van de beschikbare ruimte op
het laagspanningsnet, om de betrouwbaarheid van het netwerk bij teruglevering aan het net te
kunnen garanderen.
Dit hoofdstuk bespreekt de resultaten van de analyse over het technische potentieel van PV
op daken.

5.2. Limieten door kenmerken daken
Uit de gebruikte data kon niet worden afgeleid hoeveel dakoppervlakte er geschikt was voor
plaatsen van PV panelen omdat er geen data beschikbaar was met betrekking tot het bevinden
van obstakels (zoals schoorstenen of dakramen) of de invloeden van schaduw van andere
gebouwen of objecten zoals bomen. Er kon ook niet worden afgeleid wat de orientatie van de
daken was. Er zijn daarom aannames gebruikt om het berekende dakoppervlakte te vertalen
naar geschikt dakopervlakte voor PV panelen en de jaarlijkse productie van deze panelen (zie
Appendix A.3).

5.3. Limieten door capaciteit laagspanningsnet
De praktische inzetbaarheid van het technische potentieel van PV panelen op daken is afhankelijk van de capaciteit van het laagspanningsnet. De capaciteit van het laagspanningsnet is
daarbij gerelateerd aan het elektriciteitsconsumptieprofiel. Het praktisch inzetbare deel van het
technische potentieel is ook afhankelijk van het productieprofiel van PV.
De mate waarin het technische potentieel van PV gebruikt kan worden door lokale eindverbruikers, is relatief laag doordat de productie van zonnestroom door PV panelen een ander
profiel heeft dan het verbruikersprofiel van huishoudens, diensten en industrie. Met name het
verbruikersprofiel van huishoudens toont een ander patroon met matig verbruik in de middag
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en een hoger verbruik richting de avond, terwijl zonnestroomproductie piekt in de middag en
naar 0 gaat in de avond. (Zie Fig. 5.1 voor de aangenomen profielen voor een zomerdag in 2019.)

Figuur 5.1.: PV productieprofiel en elektriciteitsverbruiksprofielen 5 augustus 2019

Het verbruikersprofiel van elektriciteit toont een meer afgevlakt profiel dan het productieprofiel
van zonnestroom, wat veroorzaakt wordt doordat niet alle eindverbruikers op exact hetzelfde
moment elektriciteit gebruiken. Hierdoor middelen zij elkaar uit (lage gelijktijdigheid). Bij PV
is het productieprofiel van elektriciteit in een klein gebied nagenoeg voor alle panelen hetzelfde, doordat zij enkel afhankelijk zijn van de zonnestraling per moment (hoge gelijktijdigheid)
(Energeia, 2021).
Er is behalve een dagelijks verschil in profiel ook een sterk verschil in seizoensprofiel tussen PV
productie van elektriciteit en elektriciteitsvraag, waarbij de gemiddelde uurlijkse zonnestroomproductie in de zomer het grootst is terwijl de gemiddelde vraag naar elektriciteit, met name
van huishoudens, dan het laagste is (zie Fig. 5.2).
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Figuur 5.2.: PV productieprofiel en elektriciteitsverbruiksprofielen gedurende 2019

Het verschil in vraag- en productieprofiel werkt limiterend voor het gebruik van PV panelen. Bij
vol gebruik van het technische potentieel om PV op daken te leggen kan er door teruglevering
overbelasting van het net ontstaan gedurende bepaalde momenten op de dag. Met name in de
zomermiddagen kunnen er momenten zijn van hogere productie dan de maximale capaciteit
waar het laagspanningsnet voor is aangelegd. Als voorbeeld kan men naar de buurt Schoterveld
kijken (zie Fig.5.3) waar bij de huidige geïnstalleerde capaciteit PV panelen er al momenten
kunnen zijn van teruglevering (linkergrafiek, een negatief nettoverbruik duidt op teruglevering).
Bij vol inzet van het potentieel voor PV op daken zal de capaciteit van het laagspanningsnet
voor een groot aantal uren worden overschreden (rechtergrafiek, het absolute negatieve nettoverbruik is vele malen groter dan het maximale netto verbruik). Om overbelasting tegen te gaan,
zijn maatregelen nodig zoals ’curtailment’, ’demand response’, batterijen, of het omzetten van
elektriciteit voor warmtetoepassingen.
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Figuur 5.3.: Uurlijkse netto elektriciteitsproductie buurt Schoterveld in 2019

5.4. Technisch potentieel capaciteit PV panelen
Fig. 5.4 laat zien dat volgens de analyse de mate waarin het volle potentieel van PV op daken
kan worden benut, zonder maatregelen om teruglevering tegen te gaan, beperkt is.
Op basis van de analyse wordt geschat dat de buurten ‘Nieuwveenseweg’ en ‘Uitbreiding
dorpskern Nieuwkoop’ het meeste resterende potentieel hebben zonder extra maatregelen om
teruglevering van zonnestroom tegen te gaan (zie ’rest PV potentieel zonder maatregelen’ in Fig.
5.4).
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Figuur 5.4.: Technisch potentieel PV panelen op daken per buurt in de gemeente Nieuwkoop

Het verschil tussen het geschatte technische potentieel voor PV op basis van het dakoppervlakte en op basis van de capaciteit van het laagspanningsnet, is duidelijk te zien voor de
buurt ‘Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop’ wiens totale resterende potentieel (23.5 MWp), als
maatregelen worden genomen om overbelasting van het laagspanningsnet tegen te gaan, meer
dan 5 keer zo groot is als het potentieel wanneer enkel de huidige netcapaciteit gebruikt mag
worden (4.7 MWp).
Het totale potentieel voor de gemeente Nieuwkoop voor PV op daken is ongeveer 184 MWp
(Fig. 5.5). Hiervan is 5.9 MWp reeds geïnstalleerd. Ingeschat is verder dat bij het huidige elektriciteitsnet een additionele 37 MWp kan worden geïnstalleerd zonder problemen met betrekking
tot de transformatoren en kabels. De rest (147 MWp) van het potentieel kan enkel toegankelijk
worden gemaakt als de elektriciteitsinfrastructuur wordt verzwaard (meer vermogen kabels en
transformatoren laagspannings en/of middenspanningsnet) of investeringen worden gedaan
voor het opvangen van productiepieken (bijvoorbeeld door een combinatie van ’curtailment’,
batterijen, oplaadbare auto’s, productie van warmte met buffervaten, etc.).
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Figuur 5.5.: Samenvatting technisch potentieel PV panelen op daken in de gemeente Nieuwkoop

5.5. Subsidiabele technisch potentieel capaciteit PV panelen
Er zijn verschillende subsidies beschikbaar voor PV installaties. Vanwege de voorziene afbouw
van de salderingsregeling en de tot nog toe beperkte voorziene duur van de ISDE wordt in dit
project enkel gekeken naar de Stimuleringsregeling Duurzame Energie++.
PV projecten van meer dan 15 kWp en met een grootverbruikersaansluiting (>3 x 80 ampère (A))
kunnen gebruik maken van de gebouwgebonden zon-PV categorieën binnen de huidige SDE++
regeling. Verder wordt de postcoderoosregeling vervangen door de nieuwe SDE++ categorie
’Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking’, waar ook zon-PV mee gesubsideerd zal
worden.
Het aandeel van daken waarop voldoende ruimte is voor PV installaties dat in aanmerking
komen voor SDE++ verschilt per buurt. Als voorbeeld is in Fig. 5.6 een overzicht gegeven van
alle daken in de buurt Ter Aar Centrum (figuur links) en de daken in deze buurt die mogelijk
gebruik kunnen maken van SDE++ omdat zij een technisch potentieel hebben voor meer dan 15
kWp PV panelen (figuur rechts). Daarbij is impliciet aangenomen dat voor deze daken ook de
voorwaarde voor het hebben van een grootverbuikersaansluiting elektriciteit is voldaan.
De buurten ’Nieuwveenseweg’ en ’Ter Aar (buitengebied)’, beiden gebieden met veel industriële gebouwen, bevatten relatief veel daken met een technisch potentieel van >15 kWp. Volgens
de analyse hebben deze twee buurten veel potentieel om PV panelen te plaatsen die in aanmerking komen voor SDE++ subsidie. Ook de buurt ’Uitbreiding dorpskern Nieuwkoop’ bevat veel
dakkoppervlakte (sportgebouwen en winkels) om PV panelen te plaatsen met SDE++ subsidie
(zie Fig. 5.7).
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(b) Daken met technisch potentieel >15 kWp

(a) Alle daken

Figuur 5.6.: Daken in buurt Ter Aar-Centrum (voorheen Aardam)

Figuur 5.7.: Technisch potentieel PV panelen op daken per buurt dat voldoet aan de SDE++
subsidie eisen in de gemeente Nieuwkoop

Een totale installeerbare capaciteit van 92 MWp wordt geschat die in aanmerking komen voor
subsidie, waarvan op dit moment al 2.4 MWp is geïnstalleerd (zie Fig. 5.8). Met de huidige netcapaciteit kan nog ongeveer een resterende 34 MWp subsidiabele projecten worden geïnstalleerd.
Indien het net wordt verzwaard, of de zonnestroom pieken kunnen worden opgeslagen, kan
daarboven op nog eens ongeveer 59 MWp worden geïnstalleerd.
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Figuur 5.8.: Samenvatting technisch potentieel PV panelen op daken dat voldoet aan de SDE++
subsidie eisen in de gemeente Nieuwkoop

5.6. Technisch potentieel direct verbruik zonnestroom
Naast het rekening houden met het beschikbare dakoppevlakte en overbelasting van het laagspanningsnet, is het ook relevant hoeveel zonnestroom jaarlijks maximaal technisch verbruikt kan
worden door de buurt bij vol gebruik van het technische potentieel van PV panelen op daken (zie
Fig. 5.9). Dit is het technische potentieel waarop vezwaring van het net (vergroot niet het verbruik
van de buurt zelf) en ’curtailment’ (vergroot niet het verbruik, voorkomt enkel overbelasting van
het net) geen invloed hebben. Enkel veranderen van het vraagprofiel (door ’demand response’ of
inzet van elektriciteit voor warmteproductie) en opslag van elektriciteit (batterijen, elektrische
auto’s) kunnen het potentieel verbruik van een buurt van de eigen opgewekte zonnestroom
verhogen.
De analyse laat zien dat de drie buurten met het hoogste technische potentieel om zonnestroom direct in te zetten bij vol gebruik van het dakoppervlakte om PV panelen te plaatsen en
zonder nemen van extra maatregelen, zijn:
• Verspreide huizen ter Aar;
• Verspreide huizen en Nieuwkoop Plassengebied;
• Verspreide huizen in het Oosten.
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Figuur 5.9.: Technisch potentieel direct verbruik zonnestroom bij vol leggen daken met PV

Als we de resultaten per buurt sommeren (zie Fig. 5.10) dan zien we dat van de ongeveer 508
terajoule jaarlijkse productie bij vol plaatsen van PV panelen op daken, slechts 135 TJ ook echt
stroom zou leveren aan de gebouwen in de buurten waar zij geïnstalleerd staan. De rest (373
TJ) zou, zonder verzwaring, deels naar het middenspanningsnet gaan en deels moeten worden
afgeschakeld (of leiden tot overbelasting). Dit laat zien dat als het doel is van het plaatsen van
PV panelen om de energievraag van de gemeente Nieuwkoop te verduurzamen, het stimuleren
van demand-side management of batterijen van belang zijn. Verzwaren van het net biedt
qua vergroten van het verduurzamingspotentieel van PV panelen op daken in de gemeente
Nieuwkoop met name een toegevoegde waarde vanuit een regionaal of landelijk perspectief,
maar zorgt slechts in beperkte mate voor verdere verduurzaming van de gemeente Nieuwkoop
zelf doordat de additioneel beschikbare zonnestroom niet door de gemeente zelf gebruikt kan
worden.
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Figuur 5.10.: Gemeente Nieuwkoop rol zonnestroom in elektriciteitsverbruik
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CONCLUSIE
• Sterkte-zwakteanalyse PV panelen op daken;
• Vervolgstappen stimuleren PV panelen op daken.

6 Conclusie

6.1. Inleiding
Het stimuleren van PV panelen op daken in de gemeente Nieuwkoop vereist een gedegen afweging van de voor- en nadelen van deze technologie. De beschreven analyse in de voorgaande
hoofdstukken bieden inzichten in de technische voor- en nadelen.
Dit hoofdstuk geeft een sterkte-zwakteanalyse voor het gebruik van PV op daken per buurt in
de gemeente Nieuwkoop en vervolgstappen om, indien gewenst, dit gebruik te stimuleren.

6.2. Sterkte-zwakteanalyse
Sterktes
• Mogelijkheid om deels eigen elektriciteitsvraag te voorzien en hiermee bij te dragen aan
de gemeentelijke en Regionale Energiestrategie duurzaamheidsambities;
• PV panelen zijn minder zichtbaar wat bevorderlijk is voor het draagvlak;
• Een deel van het dakoppervlakte is voldoende voor grotere PV projecten (>15 kWp en
grootverbuikersaansluiting elektriciteit) en komt in aanmerking voor subsidie (mits de RNB
een positieve transportindicatie afgeeft );
• Mogelijkheid om deels eigen warmtevraag te voorzien (PVT systemen/zonnepanelen met
e-boiler/warmtepomp combinaties plus een buffersysteem) met stroom die niet zelf gelijk
gebruikt kan worden.

Zwaktes
• Beperkte capaciteit laagspanningsnet waardoor volle benutting van technisch potentieel
installeerbaar PV op daken niet mogelijk is zonder maatregelen om overbelasting1 te
voorkomen (bijvoorbeeld verzwaring van het net of opslagtechnologieën);
• De weersomstandigheden in Nederland zijn niet ideaal voor PV (relatief weinig zon). PV
projecten zijn niet economisch rendabel zonder subsidie;
1 Te

veel terugleveren van elektriciteit kan de betrouwbaarheid van het laagspanningsnet verlagen (Energeia, 2021).
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• Verzwaren van het net is kostbaar, vereist langere tijd en planning, en kan het draagvlak
onder burgers mogelijk verlagen;
• Toepassing zonnestroom voor warmteproductie vereist extra investeringen (bijvoorbeeld
warmtepompen, e-boilers, buffervaten) en waarvoor ruimte nodig is.

Kansen
• De SCE is een extra mogelijkheid om met nationale subsidie de aantrekkelijkheid van PV
projecten te verhogen;
• De tijdelijke uitbreiding van de ISDE maakt het mogelijk voor kleinschalige PV projecten
(tussen de 15 kWp en 100 kWp2 ) een deel van de kosten te subsidieren.

Bedreigingen
• Toekomstige ontwikkeling van duurzame elektriciteit en warmtelevering is onzeker waardoor, in het geval van goedkopere toekomstige alternatieven, investeringen relatief dure
PV panelen en eventueel verzwaren van infrastructuur zou kunnen leiden tot verzonken
kosten;
• Hoe de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking precies zal uitwerken en wat de
voorwaarden zijn is nog onzeker;
• Beschikking krijgen binnen de Stimuleringsregeling Duurzame Energie is onzeker omdat
het instrument gebaseerd is op concurrentie tussen technologieën, en deze concurrentie
wordt steeds groter vanwege de uitbreiding met industriële technologieën;
• De openstelling van de ISDE voor kleinschalige PV projecten loopt tot 31 december 2023.
Een eventueel vervolg is onzeker.

6.3. Vervolgstappen voor de gemeente Nieuwkoop
Zonder extra maatregelen om overbelasting tegen te gaan; laaghangend fruit als eerste
• Betrek de regionale netbeheerder(s) vroeg in het overleg om zichtbaar te maken hoeveel capaciteit er precies over is in het elektriciteitsnet per buurt (of per postcode indien
buurtniveau onvoldoende detailniveau biedt)3 ;
• Neem een voorbeeldfunctie aan door PV te leggen op daken van de overheidsgebouwen
(Holland Solar, 2020) van de gemeente Nieuwkoop;
• Maak een lijst, op basis van de meegeleverde data en grafieken bij dit rapport (zie folder
2 https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/subsidie-voor-zonnepanelen-en-kleinschalige-windturbineprojecten-voor

-mkb-en-andere-partijen
belangrijk voor aanvragen van SDE++ beschikkingen omdat daarvoor een transportindicatie nodig is van de
netbeheerder.

3 Ook
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’eindproduct’) en de specifieke domeinkennis van de gemeente Nieuwkoop, van de buurten
met het hoogste potentieel voor subsidiabele PV projecten;
• Zoek contact met de eigenaren van gebouwen met grote daken, in buurten waar nog
ruimte is op het laagspanningsnet, en energiecorporaties met elkaar in gesprek om te
praten over mogelijk subsidiabele (SDE++) projecten;
• Neem onzekerheden nog meer weg weg bij ondernemende partijen door als duurzame
inkoper van hun elektriciteit op te treden via ’power purchasing agreement’’s (Holland Solar,
2020) en hiermee wederom ook weer een voorbeeldrol te nemen;
• Maak waar mogelijk de aanvraagprocedure voor vergunningen eenvoudiger (Holland Solar,
2020).

Met extra maatregelen om overbelasting tegen te gaan; vol gebruik van het technisch
potentieel
De interactie van de productie van zonnestroom met het laagspanningsnet en de verschillende
opties die mogelijk zouden zijn betekenen dat voor een definitieve conclusie over het technische
potentieel van PV panelen op daken in de gemeente Nieuwkoop er als eerste aanvullend
onderzoek nodig is, om zeker te zijn dat de gemeente Nieuwkoop zich wil committeren tot het
traject om vol in te zetten op PV op daken. Er zijn immers ook andere opties om hernieuwbare
stroom op te wekken. Verder zal bij vol gebruik van het technisch potentieel van PV op daken
mogelijk ook een deel van de elektriciteit worden gebruikt voor opwek van duurzame warmte.
Daarom moeten alternatieven om duurzame warmte op te wekken ook worden onderzocht.
• Betrek de regionale netbeheerder(s) vroeg bij het onderzoek om inzichtbaar te maken
hoeveel capaciteit er precies over is in het elektriciteits- en gasnet en welke mogelijkheden
er zijn om de kosten van verzwaring van deze infrastructuur te minimaliseren4 ;
• Maak een overzicht van alle andere technische mogelijkheden dan netverzwaring om
overbelasting door overschotten van zonnestroom te vermijden;
• Voer een kosten-batenanalyse uit voor het verduurzamen van de gemeente Nieuwkoop
bij vol gebruik van het technische potentieel van PV op daken en vergelijk de opbrengsten
en kosten met het gebruiken van budget om andere duurzame opties in te zetten zoals
windturbines en zonneparken (duurzame stroom) maar ook toepassing van warmtenetten
en groen gas (duurzame warmte);
• Houd rekening met de productieprofielen van alle opties en hoe deze zich verhouden tot
de consumptieprofielen binnen de gemeente Nieuwkoop
• Houd ook rekening met mogelijke oplossingen voor problemen door profielverschillen
voor de niet-PV opties, zoals opslag van warmte via WKO of bufferen van groen gas;
• Voor de toepassingen van laagwaardige warmte-opties is het van belang in kaart te brengen
welke gebouwen verwarmd kunnen worden met midden en laagwarmte warmtenetten en
welke lokale bronnen er aanwezig zijn om deze netten te voeden;
4 Bijvoorbeeld

door gelijktijdig met het vervangen van water-riolering-en gasnet en het aanleggen van warmtenetten
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• Betrek burgers bij het proces (coproducent van beleid) en weeg hun wensen af tegen de
resultaten van de kosten-batenanalyse.
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BIJLAGES

A Gebruikte databronnen en
analysemethoden

A.1. Geïnstalleerd capaciteit PV op daken van huishoudens
Gebruikte databronnen
De CBS data voor geïnstalleerd PV capaciteit in 2018 is gebruikt (CBS, 2020).

Verwerking van de data
De PV capaciteit is op basis van de buurtcode toegekend aan de buurten van de gemeente
Nieuwkoop. De data van het CBS refereert naar het jaar 2018. Voor buurtcodes die niet overeenkwamen met de CBS 2020 buurtcodes, is, waar mogelijk, de correcte buurtcode toegevoegd.

Hoofdaannames
Er wordt vanuit gegaan dat de CBS data enkel verwijst naar PV panelen op huishoudelijk daken
(geen daken van bedrijfspanden).

Opmerkingen
Voor 5 buurten ontbreekt er data in de CBS database of komt de buurtcode niet overeen:
• Ter Aar (buitengebied);
• Recreatiegebied;
• Verspreide huizen Ter Aar;
• Verspreide huizen in het Westen;
• Zevenhoven.

29

A.2. GEÏNSTALLEERD CAPACITEIT PV OP DAKEN VAN BEDRIJFSPANDEN

A.2. Geïnstalleerd capaciteit PV op daken van bedrijfspanden
Gebruikte databronnen
Data is gebruikt van RVO (RVO, 2020) met projecten die een SDE(+) beschikking hadden in
september 2020.

Verwerking van de data
De data voor geïnstalleerd gebouwgebonden PV installaties met een SDE(+) beschikking zijn
genomen uit de RVO database. Vervolgens is op basis van de coördinaten van de PV-installaties
bepaald welke installaties binnen de gemeente Nieuwkoop vallen.

Hoofdaannames
Er is aangenomen dat alle PV installaties op daken van bedrijven een beschikking hebben van
de SDE++.

Opmerkingen
De RVO lijst met geïnstalleerde PV installaties geeft niet altijd de volledige adresgegevens. Voor
deze PV installaties is op basis van de coördinaten een inschatting gemaakt van het adres. Deze
inschattingsmethode heeft een foutmarge van ongeveer 500 meter.

A.3. Dakoppervlakte en potentieel capaciteit per dak
Gebruikte databronnen
Voor het dakoppervlakte is gebruik gemaakt van de database van het kadaster met data over het
grondoppervlak van gebouwen en de karakteristieken van de daken (Kadaster, 2020b). Deze
is gecombineerd met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) database (Kadaster,
2020a) om informatie te verkrijgen over de gebouwfunctie van de gebouwen waarop de daken
rusten. De database met dakgegevens bevat data die refereren naar verschillende jaren. De
BAG database wordt aangenomen naar de stand van zaken voor 2020 te refereren.

Verwerking van de data
De dakoppervlaktes van kassen zijn niet meegenomen. Kleine bijgebouwen (bijvoorbeeld
schuren) worden wel meegenomen.
Voor elk dakobject is het dakoppervlakte ingeschat. Voor een plat dak is ervan uitgegaan dat
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de oppervlakte van het dak gelijk staat aan het grondoppervlakte van het gebouw onder het
dak.
Voor elk niet plat dak is is ervan uitgegaan dat het een zadeldak betreft en dat deze vierkant
van vorm is. De volgende formule is gebruikt om het dakoppervlakte in te schatten van niet
platte daken:

lb =

p

r
wr =

(

sur f b

lb 2
) + hd 2
2

sur f r = wr ∗ lb ∗ 2

(A.1)

(A.2)

(A.3)

Waarbij:
sur f b = oppervlakte van gebouw waarop het dak staat uitgedrukt in vierkante meter (m2 )
lb

= lengte van het gebouw in m

hd

= hoogteverschil tussen het laagste punt van het dak en het hoogste punt in m

wr

= breedte van het dak in m

sur f r = oppervlakte van het dak in m2
De jaarlijkse productie van de panelen zijn afhankelijk van de oriëntatie van het dak en de hoek
van de opstelling. Voor de jaarlijkse elektriciteitsproductie van de PV panelen is de volgende
formule gebruikt:

sur f pv = sur f r ∗ pu

(A.4)

pvcap = sur f pv/ f latsur f ∗ kwpp, bij plat dak

(A.5)

pvcap = sur f pv/tiltsur f ∗ kwpp, bij schuin dak op het zuiden

(A.6)

pvcap = sur f pv/tiltsur f ∗ kwpp ∗ 0.8, bij schuin dak op het oosten of westen

(A.7)

pvcap = sur f pv/tiltsur f ∗ kwpp ∗ 0.6, bij schuin dak op het noorden

(A.8)

Waarbij:

31

A.3. DAKOPPERVLAKTE EN POTENTIEEL CAPACITEIT PER DAK
sur f pv = dakoppervlakte geschikt voor installatie van PV in m2
sur f r

= oppervlakte van het dak in vierkante meters

pu

= percentage bruikbare oppervlakte dak voor installatie van PV

pvcap

= potentieel PV capaciteit van dak in kilowatt (kW)

f latsur f = benodigde dakoppervlakte per PV paneel op plat dak in m2 /paneel
tiltsur f = benodigde dakoppervlakte per PV paneel of schuin dak in m2 /paneel
kwpp

= vermogen per PV paneel in kWp

De gebouwfunctie van de gebouwen waarop de daken liggen is bepaald door de dakdata
te vergelijken met de BAG data op basis van de gegeven pand-id in beide databases. Voor
dakoppervlaktes waar geen pand-id gegeven is die overeenkomt met de BAG database, is
op basis van overlappende geometry ingeschat wat de gebouwfunctie is. Voor gebouwen
waarvoor geen van beide methoden een resultaat gaf, is de gebouwfunctie gezet op ‘onbekend’. Voor gebouwen die staan geregistreerd als monument in het rijksmomumentenregister
(rijksmonumentenregister, 2020), is de gebouwfunctie aangekaart als ‘monument’.
Verder is de BAG data gebruikt om te controleren of alle daken aanwezig zijn in het kadaster
bestand met dakinformatie, op basis van geometrische overlap. Het aantal BAG objecten dat
geen overlap hadden met een dakobject werden per buurt gesommeerd.

Hoofdaannames
Voor elk dakobject is het dakoppervlakte ingeschat. Hierbij is aangenomen dat een dak of plat
is of een zadeldak. Voor een plat dak is ervan uitgegaan dat de oppervlakte van het dak gelijk
staat aan het grondoppervlakte van het gebouw onder het dak. Voor een zadeldak is ervan
uitgegaan dat het gebouw vierkant van vorm is.
Het plaatsen van PV panelen op daken wordt vaak beperkt door obstakels op het dak (zoals
schoorstenen of ramen) en ook door de nodige afstand die gehouden dient te worden tot de
randen. Voor de inschatting van het te plaatsen PV capaciteit per dak is ervan uitgegaan dat
ongeveer 50 procent van het dak geschikt is voor PV panelen. Verder is aangenomen dat op
een plat dak het plaatsen van een zonnepaneel 2.25 m2 nodig heeft en op een schuin dak 2 m2 .
Verder is aangenomen dat een zonnepaneel 0.375 kWp capaciteit heeft1 en gemiddeld per jaar
er een maximale productie van 950 kilowattuur (kWh)/kW opbrengt (PBL, 2020).
Voor het bepalen van hoeveel van de maximale productie per paneel er wordt opgewekt,
is een aanname gedaan voor de oriëntatie van de opgestelde panelen. Voor een plat dak is
ervan uitgegaan dat alle panelen oost-west (50%\50%) georiënteerd kunnen worden opgesteld.
Voor een schuin dak is ervan uitgegaan dat de verdeling evenredig is van de dakoriëntatie (dus
25 procent van de panelen worden aangenomen in elke windrichting te worden opgesteld).
Hoeveel van de maximale jaarlijkse productie wordt bereikt per windrichting is geschat op
basis van de gegeven procentuele productie van het maximum afhankelijk van oriëntatie en
hellingshoek door milieucentraal 2 . Hierbij is aangenomen dat de hoek 30 graden ten opzichte
van de grond is voor PV panelen op schuine daken en 15 graden voor PV panelen op platte daken.
1 https://zelfopwekken.nl/kennisbank/zonnepanelen/zonnepanelen-opbrengst
2 https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/
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Dit komt neer op 100 procent van de maximale productie voor zuidelijk georiënteerde panelen,
80 procent voor oostelijk of westelijk georiënteerde panelen, en 60 procent voor noordelijk
georiënteerde panelen.

Opmerkingen
• Er ontbreken BAG objecten, en daardoor dakobjecten, in de verwerkte versie van de
database van het kadaster. Het berekende dakoppervlakte potentieel en alle daaruit
volgende resultaten voor de betreffende buurten zijn daarom een onderschatting. Het
aantal BAG objecten waarvoor geen corresponderende dakoppervlakte bekend is, is 2,154
(van de in totaal 13,847 BAG objecten in Nieuwkoop). Deze ratio kan niet 1 op 1 vertaald
worden naar het ontbrekende dakoppervlakte omdat het dakoppervlakte afhangt van het
gebouwobject en een gebouwobject meerdere BAG objecten kan bevatten;
• Voor sommige dakobjecten is het niet mogelijk om een koppeling te maken met een BAG
gebouw (’pand-id’) om zodoende de functie van het gebouw in te schatten. Voor deze
gebouwen is voor de functie ’onbekend’ ingevuld. Een handmatige steekproef toont aan dat
een klein aantal van deze daken de koppeling niet goed verliep doordat de coördinaten van
het BAG object niet binnen de geometrische vorm van de daken vielen. Het grootste deel
van deze ontbrekende dakobjecten lijkt echter te refereren naar daken van bijvoorbeeld
tuinhuisjes;
• Er is een grove schatting gemaakt van het dakoppervlakte dat geschikt is voor PV panelen
(50 procent van het totale oppervlakte). Er is hierdoor niet per dak rekening gehouden met
de specifieke omstandigheden van de daken zoals de vorm van de daken, objecten op het
dak (zoals schoorstenen en dakramen), schaduw door hogere gebouwen of bomen, kan
het dak het gewicht dragen, etc.;
• De oriëntatie van schuine daken is aangenomen evenredig verdeeld te zijn over alle
windrichtingen en altijd 30 graden hellingshoek te bevatten. In de werkelijkheid is er een
groot verschil in de vorm en oriëntatie van de daken. Dit kan een significante impact hebben
op het potentieel voor zon-PV.

A.4. Elektriciteitsverbruik per sector
Gebruikte databronnen
Voor het elektriciteitsverbruik is gebruik gemaakt van data van de Klimaatmonitor voor de
gemeente Nieuwkoop. Hierbij is onderscheid gemaakt in de volgende eindverbruikers:
• Huishoudens: de 2019 data aangeduid met ‘Totaal elektriciteitsverbruik woningen (incl.
zonnestroom achter de meter)[‘TJ’] van de data over energieverbruik van huishoudens is
gebruikt (Klimaatmonitor, 2020d);
• Diensten: de som van de 2018 data voor elektriciteitsverbruik voor commerciele en publieke
dienstverlening is gebruikt (Klimaatmonitor, 2020a);
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• Industrie: de 2018 data voor elektriciteitsverbruik van industrie is gebruikt (Klimaatmonitor,
2020c);
• Voor de verdeling van het verbruik naar buurten is de BAG data (Kadaster, 2020a) gebruikt.

Verwerking van de data
De verdeling van het elektriciteitsverbruik voor Nieuwkoop als stad per sector op basis van de
klimaatmonitor (Klimaatmonitor, 2020d, 2020a, 2020b) naar de individuele gebouwobjecten
is gedaan op basis van het oppervlakte (m2 ) per object in de BAG (Kadaster, 2020a). Hierbij
is alleen gekeken naar objecten die in gebruik zijn (aangeduid met ’Pand in gebruik’ of ’Pand
in gebruik (niet ingemeten)’). Vervolgens is per buurt het elektriciteitsverbruik opgeteld per
gebouwfunctie om het elektriciteitsverbruik per sector per buurt te verkrijgen.

Hoofdaannames
Aangenomen is dat het elektriciteitsverbruik een directe relatie heeft met het oppervlakte van
een gebouwobject.

Opmerkingen
• De verdeling van het totale elektriciteitsverbruik van Nieuwkoop door huishoudens, dienstensector, en industrie, zoals gegeven door de Klimaatmonitor (Klimaatmonitor, 2020d,
2020a, 2020b) , naar buurt is gebaseerd op het aantal m2 objectoppervlakte per object in
de BAG. Dit is een grove aanpak die aspecten die van invloed zijn op elektriciteitsverbruik,
zoals het aantal bewoners bij huishoudens, of de sterke variatie in elektriciteitsverbruik tussen de soorten diensten en industrie in de diensten- en industriële sector, niet meeneemt;
• Het elektriciteitsverbruik van de sector ‘Landbouw, bosbouw en visserij’ uit de database
van de Klimaatmonitor is niet meegenomen omdat er onvoldoende informatie beschikbaar
was om deze naar de individuele buurten te kunnen toekennen. Dit heeft een signficante
invloed op de analyse omdat het elektriciteitsverbruik van deze sector in de gemeente
Nieuwkoop relatief groot is (ongeveer 25 procent van het totale elektriciteitsverbruik).
De capaciteit van het laagspanningsnet wordt in de analyse voor de buurten waarin de
bedrijven van deze sector zich bevinden, onderschat.

A.5. Productie- en consumptieprofielen
Gebruikte databronnen
Voor het productieprofiel van PV panelen is de database met gemeten lichtintensiteit door
weerstation de Bilt gebruikt voor 2019 (KNMI, 2020).
Het consumptieprofiel voor huishoudens is gebaseerd op het 2019 NEDU profiel voor verbrui-
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kers met een connectie van minder dan 3 x 25 A (profiel ‘E1A’) (NEDU, 2020) Het consumptieprofiel
voor industrie, en diensten3 is voor beide gebaseerd op het 2019 NEDU (NEDU, 2020) profiel
voor verbruikers met een connectie van meer dan 3 x 25 A en jaarlijkse vollasturen van 2000 tot
3000 uur (profiel ‘E3B’).

Verwerking van de data
De data van NEDU is omgezet tot een fractie per uur van het jaarlijkse totale verbruik of productie
voor 8760 uren van het jaar. Door de profielen te vermenigvuldigen met het respectievelijke
jaarlijkse verbruik of productie, wordt het verbruik of de productie per uur verkregen voor PV
panelen en voor de verbruiksectoren.

Hoofdaannames
Er is aangenomen dat de gekozen profielen een representatief beeld vormen van de productie
van zonnestroom via PV panelen en het elektriciteitsverbruik van de eindverbruikers.

Opmerkingen
Voor het profiel is een keuze gemaakt in de profielen zoals gegeven door NEDU. Dit is een grove
versimpeling voor met name de dienstensector en de industrie, waar het profiel sterk afhangt
van de specifieke diensten- of industriesector.

A.6. Inschatting limieten laagspanningsnet
Gebruikte databronnen
Om een inschatting te maken van de huidige belasting van het laagspanningsnet en de ruimte
die nog over is voor mogelijk terugleveren van zonnestroom door PV panelen per buurt, is
gebruik gemaakt van:
• Data over de huidige geïnstalleerde PV capaciteit (zie H.3);
• Data over het potentieel om PV capaciteit te installeren op daken (zie H.4);
• Data over de productie- en verbruiksprofielen (zie H.A.5).

Verwerking van de data
De resterende capaciteit van het laagspanningsnet om productie van zonnestroom te absorberen
3 Hierbij

wordt voor alles wat niet huishoudens of industrie is, aangenomen dat hetzelfde verbruikerspatroon van
toepassing is, en hier wordt samengevat onder de term ‘diensten’.
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wordt berekend per buurt door:
• De capaciteit te bepalen die het betreffende laagspanningsnet moet kunnen leveren, door
voor elk uur het verbruik van alle eindsectoren in de betreffende buurt te sommeren. De
maximale waarde van deze reeks keer twee wordt gedefinieerd als de capaciteit van het
laagspanningsnet;
• De minimale netto consumptie bepalen door per uur de geproduceerde zonnestroom
minus de netto consumptie aan elektriciteit te bepalen. De laagste waarde van deze reeks
wordt gedefinieerd als de laagste netto consumptiecapaciteit.
De resterende capaciteit van het laagspanningsnet om productie van zonnestroom te absorberen wordt vervolgens bepaald door:

rlsc = cls + mnc

(A.9)

Waarbij:
rlsc = resterende capaciteit laagspanningsnet
cls = capaciteit van het laagspanningsnet
mnc = minimale netto consumptie eindverbruikers (negatieve waarde betekent teruglevering)

Hoofdaannames
Omdat er onvoldoende data is over de capaciteit van het laagspanningsnet in de gemeente
Nieuwkoop, wordt de relatie tussen het laagspanningsnet en het potentieel voor PV op daken
onderzocht op basis van de volgende aannames:
• Aangenomen wordt dat de capaciteit van het laagspanningsnet per buurt kan worden
gezien als een ‘eiland’, waarbij de opwek en elektriciteitsvraag van aangrenzende buurten
geen invloed heeft op het laagspanningsnet in kwestie;
• Aangenomen wordt dat het laagspanningsnet is uitgelijnd om twee keer maximale elektriciteitsvraag in de buurt te kunnen voorzien, rekening houdend met gelijktijdigheid van de
vraag. Dat wil zeggen dat de capaciteit van het laagspanningsnet van een buurt aangenomen is even groot te zijn als twee keer de totale maximale piekvraag in een jaar van die
buurt;
• Aangenomen wordt dat het resterende vermogen om zonnestroom te kunnen absorberen gelijk is als de maximale capaciteit van het laagspanningsnet + het laagste netto
consumptieniveau in een jaar in de betreffende buurt.

Opmerkingen
• Voor het profiel is een keuze gemaakt in de profielen zoals gegeven door NEDU. Dit is een
grove versimpeling voor met name de dienstensector en de industrie, waar het profiel
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sterk afhangt van het type diensten en industrie. De maximale en minimale afname van
elektriciteit per uur kunnen hierdoor onder- of overschat zijn in de analyse;
• De capaciteit van de kabels en transformatoren van het laagspanningsnet wordt aangenomen te zijn uitgelijnd voor twee keer het maximaal berekende afgenomen vermogen in
2019 voor de geschatte consumptiepatronen voor huishoudens, diensten en industrie in
de betreffende buurt. Dit is een grove schatting die geen rekening houdt met mogelijke
kleinere schaal netten binnen een gebied in een buurt of juist grotere schaal netten die
over meerdere buurten verstrekken. De exacte veiligheidsmarge die gehanteerd wordt
door de RNB zou mogelijk hoger of lager kunnen uitvallen.

A.7. Analyse technisch potentieel (grote) daken voor installatie
van PV panelen
Voor het technische potentieel voor PV panelen op daken is een onderscheid gemaakt in hoeveel
PV capaciteit geïnstalleerd enkel op basis van het dakoppervlakte, en hoeveel PV capaciteit
geïnstalleerd kan worden zonder negatieve invloed op het laagspanningsnet.
De volgende aanpak is hiervoor gebruikt per buurt:

rppv = t ppv − hpv

(A.10)

rppvz = rg, als: rppv > rg

(A.11)

rppvz = rppv, als: rppv ≤ rg

(A.12)

rppvm = rppv − rppvz

(A.13)

Waarbij:

t ppv

= technisch potentieel PV panelen gebaseerd op dakoppervlakte

hpv

= huidige capaciteit PV panelen

rppv = resterende deel technisch potentieel PV panelen
rg

= resterende capaciteit laagspanningsnet

rppvz = resterende technische potentieel zonder verzwaring laagspanningsnet
rppvm = resterende technische potentieel na verzwaring laagspanningsnet
Voor het technische potentieel capaciteit van PV panelen op daken dat in aanmerking komt
voor SDE++ subsidie, is dezelfde analyse als hierboven uitgevoerd op een subset van de resultaten voor dakoppervlakte door de dakoppervlakteresultaten te filteren op basis van potentiële
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A.7. ANALYSE TECHNISCH POTENTIEEL (GROTE) DAKEN VOOR INSTALLATIE VAN PV
PANELEN
capaciteit voor PV. Alleen daken met een technisch potentieel van > 15 kWp zijn meegenomen.
De 15 kWp is genomen als ondergrens op basis van de voorwaarden van de SDE++ 2021 categorie voor gebouwgebonden PV met het laagste vermogen4 . Er is impliciet aangenomen dat
voor deze daken ook aan de voorwaarde van het hebben van een grootverbuikersaansluiting
elektriciteit wordt voldaan. Het technische potentieel capaciteit van PV wordt met deze aanpak
onderschat omdat de database van het Kadaster (Kadaster, 2020b) elk dak als een apart object
beschouwt terwijl in werkelijkheid meerdere van deze daken samen een oppervlakte kunnen
vormen voor een PV project.

4 https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde/aanvragen/zon
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B Toelichting folder eindproduct

B.1. data_text folder
B.1.1. Dakoppervlakte data per dak.txt
Bevat per dakobject in de gemeente Nieuwkoop de volgende attributen:
• functie object: De toepassing van het gebouw waarop het dakobject rust;
• dakoppervlakte (m2 ): Het oppervlakte van het dakobject, uitgedrukt in m2 ;
• dakoppervlakte voor PV (m2 ): Het geschatte dakoppervlakte dat geschikt is om PV panelen
te plaatsen, uitgedrukt in m2 ;
• PV capaciteitspotentieel (kW): Het technische potentieel om PV panelen op het dak te
plaatsen, uitgedrukt in kW;
• PV potentieel productie (kWh/j): De geschatte jaarlijkse productie die het volle technische
potentieel aan PV panelen jaarlijks zou opwekken, uitgedrukt in kWh per jaar;
• oppervlakte gebouw onder het dak (m2 ): Het grondoppervlakte van het gebouw waarop
het dak rust, uitgedrukt in m2 ;
• soort dak: Het soort dak, kan zijn plat of schuin;
• laagste punt dak (m): Het laagste punt van het dak gemeten vanaf de grond, uitgedrukt in
meters;
• hoogste punt dak (m): Het hoogste punt van het dak gemeten vanaf de grond, uitgedrukt
in meters;
• geometry (epsg:28992): De vorm van het dakobject als Polygon object in Amersfoort CRS
geprojecteerd;
• buurt: De buurtnaam waarin het dakobject zich bevindt;
• straatnaam: De straatnaam waar het dakobject zich bevindt;
• huisnummer: Het huisnummer waar het dakobject zich bevindt;
• postcode: De postcode waarin het dakobject zich bevindt.
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B.2. DATA_XLSX FOLDER

B.2. data_xlsx folder
B.2.1. Buurten dakoppervlakte data per type.xlsx
Bevat per buurt in de gemeente Nieuwkoop de volgende attributen:
• buurt: De buurtnaam waarin het dakoppervlakte zich bevindt;
• functie object: De toepassing van het gebouw;
• dakoppervlakte (m2 ): Het oppervlakte van de daken, uitgedrukt in m2 ;
• dakoppervlakte voor PV (m2 ): Het geschatte dakoppervlakte dat geschikt is om PV panelen
te plaatsen, uitgedrukt in m2 ;
• PV capaciteitspotentieel (kW): Het technische potentieel om PV panelen op het dak te
plaatsen, uitgedrukt in kW;
• PV potentieel productie (kWh/j); De geschatte jaarlijkse productie die het technische
potentieel aan PV panelen jaarlijks opwekt, uitgedrukt in kWh per jaar;

B.2.2. Buurtdata.xlsx
Bevat per buurt in de gemeente Nieuwkoop de volgende attributen:
• buurt code: De buurtcode van de buurt in kwestie;
• gebouwfunctie: De toepassing van het gebouw;
• buurt: De buurtnaam van de buurt in kwestie;
• stad: De stad waarin de buurt zich bevindt;
• warmteverbruik per jaar GJ/j): Het warmteverbruik van de gebouwfunctie in de betreffende
buurt (inclusief warmtenet), uitgedrukt in gigajoule (GJ) per jaar;
• elektriciteitsverbruik per jaar (GJ/j): Het elektriciteitsverbruik van de gebouwfunctie in de
betreffende buurt (incl. zonnestroom achter de meter), uitgedrukt in GJ per jaar;
• aantal gebouwen: Het aantal gebouwen van de betreffende gebouwfunctie in de buurt in
kwestie;
• PV capaciteit (kW): De huidige geïnstalleerde PV panelen op daken van de betreffende
gebouwfunctie in de betreffende buurt, uitgedrukt in kW;
• jaarlijkse elektriciteitsproductie PV (GJ/j): De geschatte jaarlijkse productie die de huidige
geïnstalleerde PV panelen op daken van de betreffende gebouwfunctie in de betreffende
buurt jaarlijks opwekt, uitgedrukt in gigajoule per jaar;
• aantal inwoners: Het aantal inwoners in de buurt van de gebouwfunctie;
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B.2. DATA_XLSX FOLDER
• geometry (epsg:28992): De vorm van de buurt als Polygon object in Amersfoort CRS
geprojecteerd.

B.2.3. Dakoppervlakte data per type.xlsx
Bevat per type gebouw in de gemeente Nieuwkoop de volgende attributen:
• functie object: De toepassing van het gebouw;
• dakoppervlakte (m2 ): Het dakoppervlakte in de gemeente Nieuwkoop voor de betreffende
gebouwfunctie, uitgedrukt in m2 ;
• dakoppervlakte voor PV (m2 ): Het geschatte dakoppervlakte geschikt voor PV panelen in
de gemeente Nieuwkoop voor de betreffende gebouwfunctie, uitgedrukt in m2 ;
• PV capaciteitspotentieel (kW): Het technische potentieel voor PV panelen op daken in de
gemeente Nieuwkoop voor de betreffende gebouwfunctie, uitgedrukt in kW;
• PV potentieel productie (kWh/j): De geschatte jaarlijkse productie van elektriciteit van het
technische potentieel voor PV panelen op daken in de gemeente Nieuwkoop, uitgedrukt
in kWh per jaar.

B.2.4. Dakoppervlakte data per buurt.xlsx
Bevat per buurt in de gemeente Nieuwkoop de volgende attributen:
• buurt code: De buurtcode waarin het dakoppervlakte zich bevindt;
• buurt: De buurtnaam waarin het dakoppervlakte zich bevindt;
• dakoppervlakte (m2 ): Het dakoppervlakte in de betreffende buurt, uitgedrukt in m2 ;
• dakoppervlakte voor PV (m2 ): Het geschatte dakoppervlakte geschikt voor PV panelen in
de betreffende buurt, uitgedrukt in m2;
• PV capaciteitspotentieel (kW): Het technische potentieel voor PV panelen op daken in de
betreffende buurt, uitgedrukt in kW;
• PV potentieel productie (kWh/j): De geschatte jaarlijkse productie van elektriciteit van het
technische potentieel voor PV panelen op daken in de betreffende buurt, uitgedrukt in
kWh per jaar;

B.2.5. Direct elektriciteitsverbruik.xlsx
Bevat per buurt in de gemeente Nieuwkoop de volgende attributen:
• buurt: De buurtnaam van de buurt in kwestie;
• buurt code: De buurtcode van de buurt in kwestie;
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B.3. GROTE DAKEN DATA.XLSX
• huishoudens e-consumptie (TJ/j): Het elektriciteitsverbruik van huishoudens in de betreffende buurt, uitgedrukt in TJ per jaar;
• diensten e-consumptie (TJ/j): Het elektriciteitsverbruik van de dienstensector in de betreffende buurt, uitgedrukt in TJ per jaar;
• industrie e-consumptie (TJ/j): Het elektriciteitsverbruik van industrie in de betreffende
buurt, uitgedrukt in TJ per jaar;
• huidige PV e-consumptie (TJ/j): Het huidige gebruik door de buurt van elektriciteit opgewekt door PV op daken, uitgedrukt in TJ per jaar;
• potentieel rest PV e-consumptie (TJ/j): Het potentiële additioneel gebruik van zonnestroom
door de buurt bij vol gebruik maken van het technische potentieel voor plaatsen van PV
panelen op daken, uitgedrukt in TJ per jaar;
• PV e-teruglevering (TJ/j): De teruglevering van zonnestroom aan het laagspanningsnet in
de betreffende buurt bij vol gebruik maken van het technische potentieel voor plaatsen
van PV panelen op daken uitgedrukt in TJ per jaar;
• potentieel zonnestroom aandeel elektriciteitsconsumptie (%): Het aandeel van het totale
elektriciteitsverbruik dat door direct gebruik van geproduceerde zonnestroom vervangen
kan worden in de betreffende buurt bij vol gebruik maken van het technische potentieel
voor plaatsen van PV panelen op daken, uitgedrukt in procenten.

B.3. Grote daken data.xlsx
Bevat per buurt in de gemeente Nieuwkoop de volgende attributen:
• buurt code: De buurtcode waarin het dakoppervlakte zich bevindt;
• buurt: De buurtnaam waarin het dakoppervlakte zich bevindt;
• dakoppervlakte (m2 ): Het dakoppervlakte van daken met technisch potentieel van > 15
kWp in de betreffende buurt, uitgedrukt in m2 ;
• totale potentieel PV (kW): Het technische potentieel voor PV op daken met technisch
potentieel van > 15 kWp in de betreffende buurt, uitgedrukt in kW;
• huidige SDE(+) capaciteit (kW): De huidige geïnstalleerde capaciteit PV panelen op daken
van bedrijfspanden in de betreffende buurt, uitgedrukt in kW;
• resterende netcapaciteit (kW): Het verschil tussen de capaciteit van het laagspanningsnet
en het moment van de laagste netto elektriciteitsconsumptie in de betreffende buurt,
uitgedrukt in kW;
• resterende potentieel PV zonder extra maatregelen (kW): De hoeveelheid PV panelen die
nog op daken met technisch potentieel van > 15 kWp kan worden gelegd zonder gevaar
op overbelasting van het laagspanningsnet, uitgedrukt in kW;
• resterende potentieel PV bij extra maatregelen (kW): De hoeveelheid PV panelen op daken
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B.4. RESTERENDE PV CAPACITEIT ZONDER MAATREGELEN PER BUURT.XLSX
met technisch potentieel van > 15 kWp die na invulling tot de limiet van het laagspanningsnet nog extra kan worden gelegd (maar vereist maatregelen om overschotten aan
elektriciteitsteruglevering tegen te gaan), uitgedrukt in kW.

B.4. Resterende PV capaciteit zonder maatregelen per
buurt.xlsx
Bevat per buurt in de gemeente Nieuwkoop de volgende attributen:
• buurt code: De buurtcode van de buurt in kwestie;
• buurt: De buurtnaam van de buurt in kwestie;
• piekverbruik elektriciteit (kW): Het maximale verbruik van elektriciteit door eindverbruikers
in de betreffende buurt, uitgedrukt in kW;
• minimale afname elektriciteitsnet (kW): De minimale afname door eindverbruikers van het
elektriciteitsnet in de betreffende buurt, uitgedrukt in kW
• resterende toegestane PV capaciteit zonder maatregelen (kW): Het verschil tussen de
capaciteit van het laagspanningsnet en het moment van de laagste netto elektriciteitsconsumptie in de betreffende buurt, uitgedrukt in kW;
• PV potentieel (kW): Technische potentieel te plaatsen PV panelen op daken in de betreffende buurt uitgedrukt in kW.

B.5. SDE(+) PV installaties.xlsx
Bevat per geïnstalleerde SDE(+) installatie in de gemeente Nieuwkoop de volgende attributen:
• SDE id: De unieke identificatie code voor het SDE project uit de originele bron (RVO, 2020);
• buurt: De buurtnaam van de buurt in kwestie;
• buurt code: De buurtcode van de buurt in kwestie;
• PV capaciteit (MWp): De productiecapaciteit van de PV installatie zoals opgegeven in de
RVO bron, uitgedrukt in MWp;
• geometry (epsg:28992): De coördinaten van de installatie als Point object in Amersfoort
CRS geprojecteerd.

B.6. profielen.xlsx
Bevat per sector in de gemeente Nieuwkoop de volgende attributen:
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B.6. PROFIELEN.XLSX
• omschrijving profiel: Sector waar het profiel naar refereert (PV, huishoudens, of diensten en
industrie);
• uur van het jaar: Uur van het jaar waarnaar de data refereert;
• deel van jaarlijkse productie of consumptie: Deel van het jaarlijkse totale verbruik;
• uur van het jaar incl correctie zomer- en wintertijd: Uur van het jaar waarnaar de data
refereert maar met correctie voor de zomer- en wintertijd;
• jaar: Jaar waar de data naar refereert.
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C grafieken_pdf en grafieken_png folder

C.1. Geografische kaarten
Per buurt van de gemeente Nieuwkoop wordt een geografische weergave gegeven van de
buurt die informatie bevat over:
• Alle dakoppervlaktes per gebouwfunctie en een samenvatting van het totale dakoppervlakte, het totale potentieel voor PV, het geïnstalleerde PV op daken van huishoudens en
het geïnstalleerde PV op daken van bedrijven;
• De daken met een technisch potentieel groter dan 15 kWp en een samenvatting van het
totale dakoppervlakte van daken met een technisch potentieel groter dan 15 kWp, het
totale potentieel voor plaatsen van PV, en hoeveelheid PV capaciteit dat nog geplaatst
kan worden bij de resterende capaciteit van het huidige laagspanningsnet.
Voor de gemeente Nieuwkoop als geheel wordt een geografische weergave gegeven van:
• De buurten die geschat worden nu al elektriciteit terug te leveren aan het net;
• De geïnstalleerde capaciteit van PV op daken van huishoudens;
• De geïnstalleerde capaciteit van PV op daken van bedrijfspanden;
• Het aandeel van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik dat door zonnestroom vervangen kan
worden.

C.2. Vergelijkende grafieken
Per buurt van de gemeente Nieuwkoop wordt in de vorm van een bargrafiek informatie gegeven
over:
• Dakoppervlakte per gebouwfunctie;
• Een samenvatting van het de geïnstalleerde PV capaciteit op daken van huishoudens en
industrie, het resterende potentieel voor PV capaciteit zonder maatregelen om overbelasting van het laagspanningsnet te voorkomen, het daarop resterende potentieel bij het
nemen van extra maatregelen;
• Dezelfde samenvatting maar dan voor enkel daken met een technisch potentieel >15 kWp.
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C.3. TIJDREEKSEN
Voor de gemeente Nieuwkoop wordt in de vorm van bargrafieken gegeven:
• Het dakoppervlakte per buurt;
• Het dakoppervlakte per gebouwfunctie;
• Het PV potentieel voor de gemeente Nieuwkoop als geheel;
• Het PV potentieel per buurt;
• Het PV potentieel voor grote daken;
• Het PV potentieel voor grote daken per buurt.

C.3. Tijdreeksen
Per buurt van de gemeente Nieuwkoop wordt in de vorm van een lijngrafiek informatie gegeven
over:
• De geschatte netto uurlijkse elektriciteitsconsumptie in 2019 bij de huidige PV capaciteit
en bij vol gebruik van het potentieel voor PV op daken;
• De geschatte uurlijkse productie van zonnestroom en consumptie van elektriciteit voor 5
augustus 2019 bij de huidige PV capaciteit en bij vol gebruik van het potentieel voor PV op
daken.
Verder worden tijdsreeksen gegeven voor de gebruikte productie- en vraagprofielen op dag-,
week-, en jaarniveau.

C.4. Watervalgrafieken
Per buurt van de gemeente Nieuwkoop wordt in de vorm van een waterval grafiek informatie
gegeven over:
• Het energieverbruik per sector, het directe gebruik van zonnestroom uit huidige geïnstalleerde PV panelen, de potentiële consumptie uit zonnestroom van het resterende
potentieel voor PV panelen, en de zonnestroom die niet door de buurt direct kan worden
gebruikt en die terug geleverd wordt aan het laagspanningsnet.
Voor de gemeente Nieuwkoop wordt in de vorm van een waterval grafiek informatie gegeven
over:
• Het energieverbruik per sector, het directe gebruik van zonnestroom uit huidige geïnstalleerde PV panelen, de potentiële consumptie uit zonnestroom van het resterende
potentieel voor PV panelen, en de zonnestroom die niet door de buurt direct kan worden
gebruikt en die terug geleverd wordt aan het laagspanningsnet.
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