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Waarom PROVADA? _ ‘Wij willen 
beleggers, ontwikkelaars en investeerders 
in vastgoed laten zien hoe gemakkelijk en 
waardevol het is om vastgoed – nieuw en 
bestaand – te voorzien van zonnepanelen.’

Stonden jullie eerder op de beurs? _ ‘In 
2018 beleefden we de primeur. We mochten 
deelnemen omdat we een duidelijke link 
hadden met vastgoed en het verduurzamen 
ervan. De ervaring was zeer positief; veel 
goede gesprekken waar ook projecten uit 
zijn voortgekomen. Dit jaar is de stand, net 
als onze ambities, twee keer zo groot.’

Wat is dit jaar de belangrijkste 
‘attractie’ op jullie stand? _ ‘Het grootste 
zonnedak van Nederland met bijna 30.000 
panelen kan bij ons in VR worden beleefd. 
Erboven zwevend ervaar je de schaal van 
het project, maar ook binnen kan bekeken 
worden hoe bijvoorbeeld heel ruimte-
efficiënt is omgegaan met het plaatsen van 
kabels en omvormers. Ze hinderen het 
primaire bedrijfsproces nul komma nul. Na 
deze ervaring is er alle ruimte om in gesprek 
te gaan over de kansen die duurzame 
zonnestroom biedt aan investeerders, 
ontwikkelaars en gebruikers van vastgoed.’

Op wat voor manier gaan jullie 
hierover met geïnteresseerden in 
gesprek? _ ‘Adviserend zijn we sterk en 
dat willen we bezoekers van onze stand 
ook laten ervaren. KiesZon staat voor 
vakmanschap, daadkracht en partnership: 
die kernwaarden brengen we voor het 
voetlicht. We hebben diepgaande kennis 
van de materie. Al onze disciplines zijn 
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op de stand aanwezig en met een ter 
plekke gevormd team kunnen we alle 
vragen die er leven direct of op afspraak 
beantwoorden.Ter plekke kunnen we een 
dak analyse aanbieden, waarmee we in 
kaart brengen wat de mogelijkheden zijn 
van een pand en met welke opbrengsten 
de eigenaar kan rekenen. Het plan dat 
hieruit voortkomt is de basis voor een 
mogelijke vervolgsamenwerking. Daarbij 
helpt dat onze adviseurs veelal langjarig in 
deze sector actief zijn en geruime tijd bij 
KiesZon werken. Die knowhow kunnen 
we ter plekke aanbieden. Daarbij wijzen 
we geïnteresseerden ook expliciet op de 
SDE-rijkssubsidieregeling die de komende 
tijd gaat veranderen. We brengen in beeld 
wat de betekenis daarvan is voor zon op 
dak en zullen partijen meegeven: investeer 
nú in nieuwe projecten. Er liggen dit najaar 
nog goede mogelijkheden onder het huidige 
subsidiestelsel maar dan moet er wel actie 
worden ondernomen. KiesZon kan daarbij 
helpen.’
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