
 

 

BIJLAGE 1: Analyse zonnepanelen Huis voor de provincie 

 

 

1) Blauw: Uitvoeren: relatief makkelijk te realiseren; opnemen op maatregelenlijst investeringskrediet. 

2) Groen: Onderzoeken: goede locatie, realisatie complex (opwekken energie versus parkeerplaatsen, grond niet in eigendom).  

3) Rood:  Langetermijn onderzoeken: grote ruimtelijke impact integrale en complexe ontwerp opgave. 

 

TABEL 1: conclusies expertsessie PV-panelen, locatie en korte toelichting   

cat. Locatie Opbrengst  
ES= expertsessie  
DVT=energiescan 
DVT 

Kosten 
ES= expertsessie  
DVT=energiescan 
DVT 
 

Ruimtelijke 
impact  

discussie  Opmerkingen samenvatting 

1 Dak statenzaal 135.000 kWh/J  
(ES) 
 
 

€ 190.000,- (ES) 
 

Beperkt  
Als goed 
uitgevoerd 

Beperkt  
Als goed 
uitgevoerd 

Voordeel: Groot oppervlak en ruimtelijke impact is beperkt 
 
Nadeel: hellingshoek van het dak (helt naar het noorden) 
 
Opmerkingen  

• lichte panelen i.v.m. constructie 

• 610 panelen, 135.000 kWh/jaar. (panelen van 445 wattpiek).  
 

1 Sedumdak 
statenzaal en 
commissiekamer 

90.000 kWh/J (ES) 
 
 

€ 60.000,- (ES) 
 
 

Beperkt  Beperkt  Voordeel: groot oppervlak en makkelijk uitvoerbaar 
 
Nadeel; sedumdak geen groene uitstraling van het gebouw, groot deel van 
het dak ligt in de schaduw van de hoogbouw 
 
Opmerkingen:  

• Keuze voor strook aan de kopse kanten van de daken (parallel 
aan de hoogbouw) 

• 240 panelen, 90.000 kWh/jaar* (panelen van 445 wattpiek).  

•  
  

2 Parkeerdek 
voorzijde  

270.000 kWh/J 
(ES) 
 

€ 250.000,- + 
constructie en 
ontwerp (ES) 
 
 

Groot  Veel  Voordeel: mogelijk om kwaliteit en (duurzame uitstraling toe te voegen aan 
het gebouw, groot oppervlak, weinig schaduw 
 
Nadeel: minder parkeerplekken (1/3e), complexe ontwerpopgave  
 
Opmerkingen:  



 

  

 

Uitgaande van 
bestaande mooie 
oplossingen 
Uitgaande van 
goede ruimtelijke 
inpassing  

• Esthetiek is hier essentieel, er moet een goed ontwerp komen wat 
past op bij de entree van het Huis voor de provincie 

• Uitwerken van de mogelijkheden in samenspel met architect, 
HRO, huurders OR, gemeente en brandweer. 

• Denk aan: horizontale panelen, panelen in water, panelen in 
groen 

• Ca. 1500 m2  beschikbaar 

• Carport optie laten vervallen: esthetisch niet wenselijk, 
constructief complex en kostbaar 
 

2 Parkeerplaats ASR 
ten oosten van 
HvdP 

750.000 kWh/J 
(ES) 
 
 

€ 1.250.000,- (ES) 
 
 

Beperkt  PM Voordeel: groot oppervlak, goede ligging op de zon 
 
Nadeel: parkeerplaats is (nu) van ASR (kan alleen als ASR het ook wil) 
 
Opmerkingen: 

• (bestuurlijk) contact opnemen met ASR  

• Is aankoop van de parkeerplaats door de provincie een optie? 

• Uitgangspunt is ‘schuur’ bestaande uit 1 groot dak  gaan om een 
carport/schuur. Kan twee delen (links en rechts) of 1 deel 

• Oppervlak kan ca. 3840 m2 zijn 
 

3 Gevel N-O 
hoogbouw 

177.000 kWh/J 
(DVT) 

€ 640.000,- 
(DVT) 

Groot  Veel  Voordeel: relatief groot oppervlak 
 
Nadeel: de wind langs het gebouw maakt bevestigen lastig, grote (naar 
verwachting van de architect) negatieve ruimtelijke impact, veel schaduw 
en daarmee een lage opbrengst 
 
Opmerkingen:  

• Voorkeur voor andere oplossingen 

• Duurzaamheid van ene gebouw zit ook in de ruimtelijk kwaliteit 
 

3 Gevel Zuid 
Hoogbouw 

33.000 kWh/J 
(DVT) 

€ 80.000,- 
(DVT) 

Groot  Veel  

3 Gevel Z-W 
Hoogbouw 

102.000 kWh/J 
(DVT) 

€ 260.000,- 
(DVT) 

Groot  Veel  

3 Gevel Z statenzaal 10.000 kWh/J 
(DVT) 

€ 30.000,- 
(DVT) 

Groot Veel  



 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

3 Tuin Z-W 
Laagbouw 

PM PM Groot  Veel  Voordeel: grote zichtbaarheid gekoppeld aan voorbeeldfunctie 
 
Nadeel: veel schaduw door de hoogbouw daarmee is de opbrengst 
beperkt 
 
Opmerkingen: 

• Ontwerpopgave voor een tuinarchitect 

• Gedachte: duurzaamheidtuin: circulair, biodiversiteit, opwekken 
energie 

 
Opmerkingen:  

• Voorkeur voor andere oplossingen 

• Duurzaamheid van ene gebouw zit ook in de ruimtelijk kwaliteit 

3 Dak 20e Hoogbouw 53.000 kWh/J 
(DVT) 

€ 30.000,- 
(DVT) 

klein beperkt Voordeel: huidige constructie: geen  
 
Nadeel: beschikbaar oppervlak is beperkt diverse installatie op het dak 
(b.v. installatie voor het wassen van de ramen)..  
 
Opmerking:  

• Op termijn nogmaals onderzoeken op basis van eventueel 
verwijderen installaties n.a.v. verduurzaming 
  


