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• Dé milieuorganisatie die samenwerkt met anderen 
aan duurzame oplossingen.

• We zijn opgericht in 1972, en zijn een Erkend Goed 
Doel met CBF-keurmerk en ANBI-status.

• We werken met een verandertheorie om zoveel 
mogelijk impact te bereiken gericht op een 
duurzame toekomst.

• We stonden aan de wieg van de eerst elektrische 
auto, het nieuwe werken en de “flexitariër”. 

• We ontvangen financiële bijdragen en donaties van 
bedrijven, fondsen, particulieren, overheden en de 
Nationale Postcode Loterij.

Natuur & Milieu: Wie zijn 
wij?



Onze aanpak
Energie

Grondstoffen

Mobiliteit

Voedsel



Aanleiding
• Vanaf 2025: 30 tot 40 stadcentra zero-emissie zones voor logistiek

• Circa 70% van de laadbehoefte op bedrijventerreinen bij distributiecentra

• De daken van distributiecentra: 

• Een groot potentieel voor opwek van eigen stroom

• 2021 nog 88% van het oppervlak van bedrijfsdaken >1.000 m2 onbenut

• Natuur & Milieu ziet grote waarde in combinatie van opwek en eigen verbruik

• Wat is de potentie van deze combinatie? Kan eigen opwek de transitie naar elektrisch 

transport versnellen? Hoe wordt de combinatie succesvoller? 



Duurzaam distributiecentrum
Een duurzaam distributiecentrum zoals  omvat :

• Zonnestroomsysteem (PV-systeem)

• Elektrische vrachtwagens

• Laadpunt(en)

• Geschikte netaansluiting

• Energiemanagementsysteem (EMS)

• Batterij (optioneel)

• Groen energiecontract en eventuele koppeling of 
afspraken met nabijgelegen bedrijven

Schematisch voorbeeld van een duurzaam distributiecentrum

(Provincie Zeeland)



Potentie

• In Nederland zijner circa 2.500 logistieke panden

• Potentiele opwek zonnestroom op daken van 
distributiecentra is circa+/- 5 TWh per jaar

• Dit is voldoende voor circa de helft van het jaarlijkse totaal 
aantal vrachtwagenkilometers in Nederland

• Aanvulllende potentie op overige utiliteitsdaken



Meerwaarde
• Maatschappelijke meerwaarde:

o Maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie

o Opvangen van problemen rondom netcongestie

• Voor de (logistieke) ondernemer:

o ‘Groen’ transportproduct (MVO)

o Lage ‘kostprijs’ en prijszekerheid

o Additionele inkomsten uit HBE’s of handel op flexibiliteitsmarkt

• Voor de vastgoedeigenaar:

o Waarde en toekomstbestendigheid vastgoed

o Nieuwe diensten en producten

Capaciteitskaart voor invoeding op 

het elektriciteitsnet (bijgewerkt: 17 

februari 2022)



Knelpunten en oplossingen (I)

• Betere informatie ondernemers

• Lichte beperking: rendabele oplossingen 
Draagkracht 

dakconstructie

• Slim laden
• Batterijopslag
• Curtailment
• Cable pooling

Netcongestie 
(invoeding / afname)

• HBE’s
• Dynamische nettarieven
• Flexibiliteitsmarkt

Gebrek financiële 
stimulans eigen opwek



Knelpunten en oplossingen (I)

• Subsidies en fiscale regelingen

• Nieuwe diensten en financieringsvormen
Hoge 

investeringsdrempel

• Nieuwe contractvormen

• Verplichting vanuit gemeentenSplit incentive

• Kennisdeling
• Adviesdiensten
• VoorbeeldprojectenComplexiteit



INSPIRATIE
Niet alleen daken, maar ook gevels, voertuigen en alle andere denkbare oppervlakken kunnen benut worden.

1 Warehouse Totaal (23 december 2021) – CB voorziet gevel magazijn van zonnepanelen. 
Zie: https://www.warehousetotaal.nl/nieuws/cb-voorziet-gevel-magazijn-van-zonnepanelen/121181/ 
2 NOS (9 september 2020) – Vrachtwagens met zonnepanelen op het dak gaan de weg op.
Zie: https://nos.nl/artikel/2347483-vrachtwagens-met-zonnepanelen-op-het-dak-gaan-de-weg-op 
3 Solarge. Zie: https://solarge.com/ 

Figuur I.1 –  Zonnepanelen op de 

gevel1
Figuur I.2 –  Zonnepanelen op vrachtwagens2 Figuur I.3 –  Lichtgewicht zonnepanelen3

https://www.warehousetotaal.nl/nieuws/cb-voorziet-gevel-magazijn-van-zonnepanelen/121181/
https://nos.nl/artikel/2347483-vrachtwagens-met-zonnepanelen-op-het-dak-gaan-de-weg-op
https://solarge.com/


Er kan op verschillende manieren worden omgegaan met netcongestie

1 Solar Magazine (11 januari 2022) – KiesZon past closed loop curtailment toe bij zonnedak met 14.692 zonnepanelen in Zaltbommel
Zie: 
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i26238/kieszon-past-closed-loop-curtailment-toe-bij-zonnedak-met-14-692-zonnepanelen-in-zaltbommel  
2 Solar Magazine (30 september 2021) – Intospace en Joulz bouwen offgrid distributiecentrum bij Schiphol met 22.000 zonnepanelen
Zie: https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i25437/intospace-en-joulz-bouwen-offgrid-distributiecentrum-bij-schiphol-met-22-000-zonnepanelen 
3 Solar365 (15 december 2021) - Netaansluiting te klein voor een vol dak? Zo los je dat op. 
Zie: https://www.solar365.nl/nieuws/netaansluiting-te-klein-voor-een-vol-dak-zo-los-je-dat-op-64A6B5B5.html 

Figuur I.4 –  Closed loop curtailment1 Figuur I.5 –  Volledig off-grid met batterij2 Figuur I.6 –  Niet off-grid, maar wel met batterij3

INSPIRATIE

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i26238/kieszon-past-closed-loop-curtailment-toe-bij-zonnedak-met-14-692-zonnepanelen-in-zaltbommel
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i25437/intospace-en-joulz-bouwen-offgrid-distributiecentrum-bij-schiphol-met-22-000-zonnepanelen
https://www.solar365.nl/nieuws/netaansluiting-te-klein-voor-een-vol-dak-zo-los-je-dat-op-64A6B5B5.html


De win-win-combi van zon en elektrisch laden

KANSEN

OPLOSSINGS-
RICHTINGEN

KNELPUNTEN

Netcapaciteit Het gebouw Business case Bedrijfsvoering

• Beperkte netcapaciteit en 
netcongestie

• Aan leg verzwaarde 
netaansluiting duurt lang
en is duur 

• Geen lokale samenwerking 
voor koppelen vraag – en 
aanbod

• Beperkte draagkracht dak

• Snel veranderd eigen verbruik

• Opwek en verbruiksmoment sluit 
niet op elkaar aan

• Split incentive tussen gebruiker 
en vastgoedeigenaar

• Hoge investeringsdrempel en 
financieringsvraagstuk voor 
geheel van  nieuwe 
vrachtwagens, laadpalen en 
zonnesysteem, eventueel 
inclusief opslag.

• Complexiteit inrichting eigen 
groen energiesysteem in 
combinatie met aanpassing 
logistiek proces  (slim laden, 
planning, etc.)

• Lokaal verbruik vermindert 
druk op het elektriciteitsnet

• Toekomstbestendigheid of 
beter verhuurbaar pand

• Lagere energie- en 
netwerkkosten

• Inkomsten door eigen opwek

• Onderscheidend groen product

• MVO: duurzaamheidsdoelen

• Technische oplossingen als slim 
laden, batterijopslag,  cable 
pooling, curtailment

     
• Financieel en juridisch 

bevorderen lokaal gebruik bijv. via 
dynamische nettarieven, 
flexibiliteitsmarkt of gesloten 
distributiesysteem

• Informatie over draagkracht 
daken en kostenefficiënte 
verbetering daarvan

• Nieuwe contractvormen  
vastgoedeigenaren –huurder

• Gemeentelijke verplichting 
eigen opwek

• Subsidies en fiscale en 
regelingen

• Ontwikkeling nieuwe diensten 
en producten

• Gebruik eigen stroom

• Inkomsten uit HBE’s of 
flexibiliteitsmarkt

• Maatwerkplan en 
–adviesdiensten

• Kennisdeling bijvoorbeeld via 
een leernetwerk



Aanbevelingen
• Overheden

o Zorg voor bekendheid HBE’s

o Stimuleer eigen verbruik met financiële prikkel

o Stel eisen aan eigen opwek

o Pak lokaal de regie

o Ondersteun ontwikkeling nieuwe diensten en contractvormen

• Vastgoedeigenaren

o Benut de nieuwe kansen

• Ondernemers

o Begin op tijd en denk buiten de bekende paden

o Zoek goede partners



Bedankt voor uw 
aandacht!

Vragen?

Contact:
Nienke Onnen
n.onnen@natuurenmilieu.nl


