
Evides Energie Neutraal
Van beleid naar project
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Over Evides Waterbedrijf

• Productie en levering drinkwater voor Zuidwest-Nederland:
• 2,5 miljoen consumenten en bedrijven

• 158,8 miljoen m3/jaar

• Productie en levering industriewater:
• 95,1 miljoen m3/jaar

• Zowel commodity-levering (2/3) als ‘full-service-concept’ (1/3)

• Afvalwaterzuivering:
• 1.491.000 vervuilingseenheden

• Beheer & onderhoud infra:
• 1.045.400 verbruiksadressen

• 14.811 km waterleidingen

• Financieel:
• Omzet :    299,0 m€

• Aantal medewerkers: 733 FTE
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Evides maakt water Waardevol

Missie:

Het bieden van wateroplossingen

betrouwbaar en innovatief



Drijvende zonnepanelen
Van Idee naar Praktijk
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Waarom

• MVO-beleid

• Duurzaamheidsambities

• Klimaatneutraal in 2025

• Energieneutraal in 2025

• Positionering in Energietransitie

3 sporen: 

1. Evides Waterbedrijf neemt de verantwoordelijkheid voor haar 

eigen voetafdruk en wil in 2025 zowel klimaatneutraal als 

energieneutraal zijn;

2. Evides Waterbedrijf participeert in innovatieve trajecten  die 

de energietransitie in Nederland ondersteunen en/of 

versnellen;

3. Evides Industriewater is de business partner om vanuit 

(water)circulariteit bij te dragen aan de energietransitie van de 

industrie en bedrijfsleven.



Programma Evides Energie Neutraal  (EEN)

->  evenveel energie op eigen terreinen op 

laten wekken als dat er verbruikt wordt in 

de bedrijfsvoering. 

Verbruik ca. 150 GWh

Drijvende Zonneparken

-> land schaars

-> dubbel ruimtegebruik

-> beperkt zichtbaar

-> meer rendement

Randvoorwaarden

-> Geen eigenaar van assets op 

het gebied van energieopwekking

-> Geen producent van Elektriciteit

-> Elektriciteit en GVO’s voor eigen gebruik

-> Geen verstoring van primaire proces
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Hoe
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Wat

Vergunningen

Waterkwaliteit

aansluitcapaciteit

Techniek

Omgeving

Subsidies

Contracten

Geschikte partner

Weerstand
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De start

2015:

Ambitie Evides 2025 klimaatneutraal

Eén van de ideeën:

Drijvende zonnepanelen op spaarbekkens

Later in 2015:

Contact met landelijk consortium zon op water
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De eerste stappen

Compleet nieuwe materie voor Evides:

Start met veldopstelling zonnepark om 

ervaring op te doen.

Testen van de markt:

DBFO-contract tegen marktconforme prijzen

Testen bereidheid eigen organisatie:

Derden die op ons terrein eigendommen bezitten

Kennis en ervaring uit consortium zon op water 

gebruiken om collega’s te overtuigen
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Zon op Kralingen (1)
Voorbereiding eerste drijvende zonnepark

• Selectie 1e locatie: Rotterdam, Kralingen

• Bekken vrijwel losgekoppeld van productie

• Ruimte voor veldopstelling (vergelijken)

• Aansluiting geschikt

• Zichtlocatie vanuit hoofdkantoor

• Marktconsultatie

• Vergunningen

• Omgevingsvergunning gemeente Rotterdam

• Waterschap: Geen vergunning nodig

• Aanbesteding

• 6 offertes aangevraagd

• 4 offertes ontvangen

• 1 Winnaar
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Zon op Kralingen (2)
Voorbereiding eerste drijvende zonnepark

• Omgevingsmanagement

• Bewonersbrief appartementencomplex

• Ondererfpacht

• In- en externe communicatie

• Realisatie: start werkzaamheden eind 

november
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Waterkwaliteit & Ecologie

• Analyse Microbiologische veiligheid drinkwater (AMVD)

• Uitloogtesten van materiaal in direct contact met water

• Meetprogramma gestart. (0-meting)

• Het meetprogramma is uitgebreid om de vele variabelen te kunnen volgen

• Met behulp van het meetprogramma worden de volgende zaken inzichtelijk gemaakt:

• Verandering in fecale belasting en microbiologische samenstelling;

• Verandering van de samenstelling en het biovolume van algen; 

• Verandering van lichtbeïnvloeding / menging;

• Verandering in Chemische parameters

• Aanvullend 2-wekelijkse vogeltellingen
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De toekomst

• Pilot na 1 jaar (alle seizoenen) evalueren

Indien succesvol: 

• Voorbereiden overige locaties (ca. 150MW)

• Iedere locatie met zijn eigen uitdaging

• Realisatie tussen 2021 - 2025

• Kennis en ervaring delen


