IN AANLEG: MEGAPROJECT AMERIKAHAVEN

“OVERGAAN OP ZONNE-ENERGIE
EN ER ZELF NOG EENS BETER
VAN WORDEN? DAT KAN!”
Duurzaamheid is al geruime tijd een hot item en wordt steeds belangrijker. De gezamenlijke

Fabio Pisano, manager Solar van SIDESE,

uitdaging is er concreet invulling aan te geven. Als bewuste ondernemer kunt u dit doen via

vertelt er meer over aan de hand van een
megaproject dat SIDESE in de Amsterdamse
Amerikahaven realiseert. En ‘mega’ is hier geen
overdrijving, want het gaat om maar liefst 9.660
zonnepanelen met een totale oppervlakte van
bijna 30.000 vierkante meter. Voor de voetbalfans: dat zijn zo’n 7 voetbalvelden aan zonnepanelen. Bij elkaar wekken ze 2,7 MWp aan
elektrische energie op! Dat zou dus best eens
het grootste zonnepark van Amsterdam kunnen
zijn.

uw MVO-beleid. U streeft naar een gezonde bedrijfsvoering, waarbij u rekening houdt met het
effect van uw activiteiten op het milieu. Het goede nieuws is dat u uw steentje kunt bijdragen
en er gelijk aan kunt verdienen. Het hoeft u niets te kosten. Sterker nog: u kunt er zelf ook
beter van worden. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn en toch is dit het geval bij de oplossing die Solar Investments DESE B.V., kortweg SIDESE, u biedt. U verhuurt als bedrijfseigenaar uw dak en de gebruiker kan energiekosten besparen doordat u geen energiebelasting

DE VOORDELEN OP EEN RIJTJE
• Overschakelen op duurzame energie zónder investeringen
• Ontvang een eenmalige vergoeding voor gebruik van uw dak, of gedurende 15 jaar een
bedrag per jaar. Dit bedrag kunt u bijv. inzetten voor de vervanging van de dakbedekking
• Een zekere opbrengst, ook in geval van schade door storm, hagel, et cetera, dankzij
een speciale verzekering
• SIDESE investeert - indien nodig - in nieuwe dakbedekking
• Totaaloplossing: de aanvraag van subsidies, de financiering, realisering en
exploitatie, alles wordt door SIDESE geheel verzorgd
• Dus inclusief beheer en onderhoud van de zonnestroominstallatie

VOORBEELDPROJECT

over de opgewekte energie verschuldigd bent.

“Wij zorgen dus voor het hele traject van
subsidie-aanvraag tot en met financiering, bouw, onderhoud en exploitatie.
Je krijgt dus echt de beschikking over
een dak zonder zorgen.”

Fabio Pisano
Manager Solar
Amerikahaven
A’dam

SIDESE
Meer info bij Fabio Pisano, M: +31 6 22 43 34 46
E: fabio.pisano@croonwolterendros.nl

• Waar: Amerikahaven Amsterdam, ten westen van de A10
• Hoeveel: 9660 zonnepanelen
• Oppervlakte: bijna 30.000 m , samen zo’n 7 voetbalvelden
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• Vermogen: bij elkaar 2,7 MWp elektrische energie

Solar Investments DESE
Powerd by:

Verzekerd van opbrengst - Wat zijn de belangrijkste
uitdagingen bij dit soort projecten? Waar moet je op letten?
Een groot voordeel van het realiseren van een zonnepark
op een dak van een nieuw of bestaand bedrijfspand is dat er
geen omgevingsvergunning nodig is, zoals dat wel het geval is
voor een zonnepark op de grond. Er zijn echter welspecifieke
uitdagingen, met name de draagkracht van het dak waarop
de installatie wordt gerealiseerd. Fabio Pisano: “Belangrijk
in de eerste plaats, behalve de oppervlakte dan want je hebt
voor rentabiliteit wel een zeker minimum aan dakoppervlak
nodig, is de draagkracht van het dak. Zeker bij logistieke
centra zoals dit in Amsterdam, wordt er niet enorm geïnvesteerd in een dak en in de onderliggende isolatie. De constructie moet echter wel toereikend zijn om al die zonnepanelen
te kunnen dragen en de isolatie moet geschikt zijn voor
puntbelastingen. Omdat er bij bestaande daken, zeker als
ze wat ouder zijn, weinig bekend is over de benodigde extra
dakbelasting, doen we daar zelf onderzoek naar. De gegevens
werken we dat verder uit met een ingenieursbureau.”
“Al deze informatie is nodig in verband met de verzekering,
die behalve de gebruikelijke CAR, ofwel de Construction
Allrisk Verzekering, ook een doorlopende aansprakelijkheidsverzekering omvat, plus een speciale verzekering die de
opbrengst van het systeem dekt in geval van schade door
storm, hagel, et cetera. Fabio Pisano: “Hierdoor is de dakeigenaar hoe dan ook, altijd zeker van zijn revenuen.”

Dak zonder zorgen - En over revenuen gesproken: wie
kiest voor een zonne-installatie van SIDESE hoeft in feite
alleen maar zijn dak beschikbaar te stellen. Fabio Pisano:
”Wij huren het dak voor een periode van 15 jaar tegen een

vast bedrag per jaar. Behalve dat de dakeigenaar hiervan profiteert, profiteert de gebruiker van verlaagde energiekosten
omdat de gebruiker een deel van de installatie kan huren.”
“In deze case in de Amsterdamse haven hebben we de
vergoeding gebruikt om zowel een nieuwe dakbedekking als
isolatie aan te leggen. Voor dakeigenaren met een dak dit
aan vervanging toe is, is dat natuurlijk ook een aantrekkelijk
argument. De klant krijgt in feite een geheel nieuwe dakbedekking. Wij nemen bovendien het gehele onderhoud voor
onze rekening. We zorgen daarmee dus voor het hele traject
van subsidie-aanvragen tot en met financiering, bouw en
exploitatie. Je krijgt dus echt de beschikking over een dak
zonder zorgen.”

Experts - De panelen liggen op het dak. Het zonnetje
schijnt. Produceren maar! Fabio Pisano: “Dat is natuurlijk
niet zomaar even gedaan bij zo’n megaproject, want je zit
met gelijkstroom en wisselstroom, met omvorming, met
verlies door kabels en noem maar op. Onze partner in deze,
Croonwolter&dros, heeft als een van de grootste technisch
dienstverleners van Nederland een schat aan ervaring
en expertise op dit gebied. Daar prijzen we ons natuurlijk
gelukkig mee.”
“En over betrouwbare partners gesproken: wij werken met
een vaste club mensen. Daardoor kunnen we 100% zekerheid bieden in elke fase van het project. Gelukkig hebben we
in Amsterdam ook te maken met goede, externe partners
zoals het Havenbedrijf, waardoor we het project soepel van
de grond konden tillen en op een goede manier konden
realiseren.”
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SIDESE BIEDT TOTAALOPLOSSINGEN
Solar Investments DESE B.V., afgekort SIDESE,
is een samenwerking van Switch Energy en
Croonwolter&dros en ontwikkelt op eigen initiatief projecten op het gebied van zonnestroominstallaties. Tegen een vaste vergoeding per m2
per jaar huurt SIDESE voor een periode van
15 jaar het dak van een bedrijfsruimte en
realiseert daarop met toestemming van de
gebouweigenaar een zonnestroominstallatie.
SIDESE verzorgt daarbij álle onderdelen van
het project. Van het aanvragen van subsidies
tot en met de financiering, de realisatie én exploitatie. De gebruiker profiteert van verlaagde
energiekosten doordat deze een deel van het
systeem kan huren.
Door deze aanpak wordt het voor gebouweigenaren een stuk aantrekkelijker om over te
schakelen op duurzame energie omdat ze er
zelf niet meer in hoeven te investeren. Het enige wat het te doen staat, is hun dak aan SIDESE
beschikbaar te stellen. SIDESE verzorgt de rest.

