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Utiliteitsbouw heeft groot potentieel…

Bron: studie “Ruimtelijke
Potentieel van Zonnestroom in
Nederland”

… maar ook een aantal belangrijke
beperkingen
• Beperkte draagkracht is een belangrijke reden waarom zon op dak projecten in de
utiliteitsbouw in sommige gevallen niet doorgaan.
• Ramingen lopen uiteen tussen de 30% tot 70% van bepaalde segmenten binnen de
utiliteitsbouw.
• Tot op heden geen goed onderbouwd onderzoek tegengekomen

Wat willen we met deze studie bereiken

1) Probleem
Probleem in kaart te
brengen per segment
gebouw

Hoe groot en waar?

2) Oplossingen

3) Call-toaction

Inventarisatie van
oplossingsrichtingen en
bijbehorende kosten

De belangrijkste
stakeholders (markt &
beleidsmakers)
informeren en tot actie
aanzetten

Oplossingen per type
archetype

Handvatten bieden tot
ontsluiting

Onze methode

1) Probleem
Enquête: kwantitatief
Constructieve
rapporten: analyse
van zoveel mogelijk
(geannonimiseerde
rapporten)

2) Oplossingen
Expertinterviews:
gesprekken met
constructeurs,
dakeigenaren,
projectontwikkelaars, etc
Doorrekenen oplossingen:
4-6 frequent voorkomende
dak / beperking combinatie

3) Call-toaction

Vragen en discussie

Jullie input maakt dit onderzoek tot een succes
September: Enquête - invullen en verder verspreiden
Nu: Wil je bijdragen aan dit onderzoek, laat dan je email in de chat achter of stuur een
bericht naar wouter.vink@systemiq.earth / umit@tki-urbanenergy.nl
• Rapporten/ publicaties / onderzoeken die relevant zijn
• Experts om mee te spreken
• ...

70%

Werkplan detail

Werksessie

Start september

Activiteit

Deliverables

Interactie

Fase 2a: Datacollectie

2-3 weken
• Plan 4-6 interviews met zon-op-dak
projectontwikkelaars
• Plan 2-3 interviews met
constructiebedrijven met ervaring
met zon-op-dak verzwaring
• Bevestig betrokkenheid
constructiepartij voor doorrekening
(partij nog te bepalen)
• Ontwikkel interview-template
• Uitvragen constructie-rapporten en
andere databronnen (inventarisatie
data beschikbaarheid)

1 week
• Uitvragen kwalitatieve/kwantitatieve data in
interviews:
• Type daken / constructies
• Functie gebouw (wonen, industrie, etc)
• Dakoppervlak (groot, midden, klein)
• Mate van constructieve beperking (geen,
laag, medium, zwaar)
• Bespreken andere factoren mbt constructieve
beperkingen (e.g., verzekering, type gebouw,
subjectiviteit van beoordeling
constructiebeperking)
• Inventariseren verschillende oplossingen voor
zonnepanelen en ondergrens gewicht per
oplossing
• Ontwikkelen enquête voor input vanuit markt
en uitzetten via Holland Solar & Webinar
deelnemers

1 week
1 week
• Verwerken data uit constructierapporten
• Map mogelijke oplossingen over de archetypen •
• Constructie-agnostische oplossingen
• Extrapoleren van constructierapport database
• Constructie-specifieke oplossingen
en maken van synthese
• Combinatie-oplossingen
• Combineren met gebundelde interview- en
enquêtedata en bestaande rapporten
• Schat kosten voor elke oplossing obv
•
doorrekening archetypen
• Bepaal grootte van constructieve
beperking per type dak/constructie, en per • Ontwikkel inzichten (in % van MWh)
zwaarte beperking
• X% van potentieel is niet beperkt
•
• Maak 4-6 archetypes (type dak- en
• X% van potentieel is laag beperkt en kan
onsloten
worden
met
meerkosten
van
y
zwaarte beperking) die ~80% van de
eur/m2
constructieve beperking veroorzaken
• X% van potentieel is medium beperkt en kan
• Reken kosten door voor verzwaring per
onsloten worden met meerkosten van y
archetype met externe constructiepartij
eur/m2
• X% van potentieel is zwaar beperkt en kan
lastig ontsloten worden
• Documenteren verantwoording

• Interviewschema
• Indicatie beschikbaarheid &
kwaliteit data
• Aangepast & strak geplande 3
weken

• Ruwe databronnen en data-overzicht
• Kwalitatieve bevindingen & inzichten in
interviewaantekeningen
• Enquête voor markt-uitvraag

• Definitie verschillende archetypes gebouwen • Powerpoint met:
op basis van functie, bouwjaar en type
• Verantwoording van aannames, inputs en
methodologie (incl. helder opgemaakte
constructie
excel)
• Overzicht waar dakverzwaring nodig is
• Inzichten en actierichtingen
• Overzicht kosten per archetype, met
onzekerheidsmarges

• Wekelijkse afstemming TKI/
Systemiq

•
•

•
•

•

Kick-off met TKI (opstellen hypotheses)
Interviews marktpartijen en
constructiepartijen
Werksessie met klankbordgroep

Fase 2b: Verwerking en Doorrekening

Fase 3: Afronding

Fase 1: Voorbereiding

Klankbordsessie over archetypes
Samenwerking met externe
constructiepartij op doorrekening

Fase 2c: Synthese en Oplossingen

•
•

2-4 weken*
Schrijven van mini-rapport
met belangrijkste inzichten &
actierichtingen en verwijzing
naar verantwoording op TKI
website
Opstellen “keuzemenu” voor
daken op basis van
archetype
Visueel verwerken minirapport en “keuzemenu” met
communicatie partner

• Mini-rapport met:
• Belangrijkste inzichten en
actierichtingen voor
doelgroep
• “Keuzemenu” per dak
type

Teamsessie met TKI over oplossingen
•
Eventueel werksessie met sector (e.g., Zon op
Dak Werkgroepvergadering)

Presentatie resultaten aan
TKI energy

