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Zonneparken langs snelwegen:

groeiende vraag + veiligheid 

Foto/ontwerp: studio Marco Vermeulen/The Imagineers



• RES-sen (gemeenten, provincies, waterschappen, burgers) bepalen 
waar nieuwe zonneparken en windparken komen. 

• Ongeveer ¾ van de RES-sen wil graag zonneparken (en soms een 
windpark) op areaal in beheer bij Rijkswaterstaat (RWS). 

• Dat gaat vooral om zonnepanelen in knooppunten en bermen van 
snelwegen, en om zonnepanelen op bestaande geluidsschermen 
langs snelwegen.

• Ook interesse in windparken langs snelwegen (vaak niet op RWS-
areaal) en in zonneparken op water.

2

Uitkomsten regionale energiestrategieën



2019 Klimaatakkoord
‘Rijk stelt zijn gronden waar mogelijk beschikbaar’.

2020  Kamerbrief EZK en IenW
Aankondiging Rijksprogramma OER. Samen met 
RES-sen verkennen van 80 kansrijke locaties op 
areaal van het Rijk,  waarvan mogelijk de helft (of 
meer) gerealiseerd kan worden.

2021  Start OER-Programma

Het Rijk reageert positief op vraag RES-sen



Sluiscomplexen Baggerdepots
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BermenKnooppunten

Foto/ontwerp: studio Marco Vermeulen / 
The Imagineers

Foto/ontwerp: studio Marco Vermeulen /
The Imagineers



Nu 19 projecten (straks meer) aan 
de markt aanbieden via pachtcontract 
voor opwek via zonne- of windpark. 
RWS koopt het park niet, en koopt ook 
de opgewekte stroom niet.

Doel: met rijksgrond de RES-regio’s 
ondersteunen bij hun opgave voor het 
opwekken van hernieuwbare energie.

OER-programma
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• In het OER-programma werken Rijkswaterstaat (RWS), 
Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO) intensief samen 

• Een landelijk programmateam (RWS, RVB en RVO) stuurt de 20 
projecten in het OER-programma aan

• In elk van de 20 projecten: RWS, RVB en RVO + gemeenten, 
provincie, en soms waterschap en/of netwerkbedrijf

• Een deel van de 20 projecten heeft een stuurgroep met daarin oa
wethouders, gedeputeerde en directeur/HID RWS
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OER-programma: structuur en samenwerking



• Het grootschalig plaatsen van zonneparken langs snelwegen en op 
water is een relatief nieuwe maatschappelijke wens/ontwikkeling

• Voor dit multifunctionele ruimtegebruik op grond en water van 
Rijkswaterstaat is extra kennisopbouw nodig met het oog op 
veiligheid en andere thema’s, zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit, 
geluid etc
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Kennisopbouw nodig voor zonneparken langs 
snelwegen 



• Brandpreventie en brand blussen

• Elektrische veiligheid en EMC

• Constructieve veiligheid

• Veilig onderhoud PV met weinig overlast

• RWS samen met TNO + bij Brand samen met Brandweer Nederland

• Onderzoek leidt tot mogelijke eisen die RWS kan stellen

• Concept-eisen besproken met marktpartijen (via Holland Solar)

• Nu: verder bespreken binnen RWS en mogelijk verder onderzoek
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Meerdere RWS-onderzoekslijnen veiligheid bij 
zonnepanelen in bermen en knooppunten



1. Hoe waarborg je elektrische veiligheid bij een verkeersongeluk 
en hoe voorkomen we EMC-nadelen voor RWS-apparatuur? 

2. Wat kun je doen aan brandpreventie en brandbestrijding bij een zonnepark? 

3. Hoe voorkom je dat zonnepanelen op de weg terechtkomen (bij bijvoorbeeld storm)?

4. Hoe beperk je overlast voor weggebruikers tot een minimum bij PV-onderhoud? 

TNO-onderzoek geleid door Josco Kester en Corry de keizer. 

Door TNO/RWS geraadpleegde bronnen en partijen:
– Nederlandse regelgeving, normen, praktijkstandaarden
– Gesprekken met Brandweer Nederland + Instituut Fysieke Veiligheid
– Concept-veiligheidseisen besproken met marktpartijen (via Holland Solar)
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KENNISVRAGEN RWS: 

Veiligheid zonneparken langs rijkswegen 
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• TNO: de Nederlandse regelgeving, normen en praktijkstandaarden zorgen samen al voor 
een groot deel van de veiligheidseisen aan zonneparken (langs snelwegen). 

• Denk hierbij oa aan: Bouwbesluit, NEN1010, NEN-EN1990, de Netcode Elektriciteit, CE-
markering, ISSO-handboek Zonne-Energie, EMC-richtlijn (2014/30/EU) en de EMC-
aanbevelingen van het Agentschap Telecom.

Voorlopige ideeën van RWS:

• Ook (delen van) praktijkstandaarden verplicht stellen

• Zorgen voor handhaving op regelgeving, normen en praktijkstandaarden o.a. via inspecties: 
o.a. Scope12-inspectie (voor inbedrijfstelling en daarna elke 3 jaar) en registercontroleur die 
de constructieve veiligheid controleert (voor inbedrijfstelling en daarna elke 5 jaar)

• Beperkt aantal aanvullende eisen (meer dan bovenstaande) vanwege snelweg-context
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Tussentijdse conclusies vier onderzoekslijnen voor 
veiligheidseisen voor zonneparken langs rijkswegen 



De aanbevelingen in NEN1010 zetten we om in eisen voor:

– stekker en contrastekker van hetzelfde fabricaat

– connectoren goed aan kabels bevestigen, met daarvoor bedoeld gereedschap

– vlamboogdetectie en – afschakeling
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Voorbeeld elektrische veiligheid



• Toon rekenkundig de stormbestendigheid aan conform wettelijke eisen Bouwbesluit:

– Gebruik hierbij ontwerplevensduur van minimaal 25 jaar

– Gebruik hierbij gevaarklasse CC2 van NEN-EN1990

• Laat registercontroleur voor inbedrijfstelling de constructieve veiligheid plus beschikbare documentatie 
controleren

• Inspecteer regelmatig de ondersteuningsconstructie:

– minimaal één keer per 5 jaar en na iedere zware storm

– onder supervisie registertoetser of gelijkwaardig
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Voorbeeld constructieve veiligheid



• Bekabeling dient vlamdovend conform NEN-EN (IEC) 60332-1-2:2005 uitgevoerd te worden.

• In gebieden en bermen met een hoog risico op een natuurbrand: pas glas-glas zonnepanelen toe of zorg voor een 
brandgang (min. 3.5 m breed) tussen het zonnepark en de ‘natuur’. 

• Met name de transformator kent brandrisico, door aanwezigheid olie. De transformator dient:

– goed bereikbaar te zijn voor de brandweer 

– op minimaal 5 m afstand te staan van andere componenten en van de zonnepanelen

– 5 meter rondom de transformator dient de ondergrond voorzien te zijn van steenachtig materiaal zoals grint of 
tegels.
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Voorbeeld brandpreventie 



Bedankt voor uw aandacht

Meer informatie op:

www.energieoprijksgrond.nl

www.biedboek.nl: tenders
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