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Energieflits 12:    

200 deelnemers All-in concept 

“Zon voor Scholen” ! 
 

In Energieflits nr. 3 hebben wij u kennis laten maken met het concept “Zon voor 
Scholen”. Dit all-in-concept, waarbij Energie Voor Scholen samen met best-in-
class partner DVEP Energie zonnestroominstallaties voor scholen realiseert, heeft 

sinds die tijd al meer dan 200 deelnemers mogen verwelkomen.  
Voor 2015 is de inschrijving voor de SDE+ subsidie weer geopend en wij 

verwachten een verdubbeling van het aantal deelnemers.  
Ook u kunt weer SDE+ subsidie aanvragen voor het realiseren van uw 
duurzaamheidsambities. De contactgegevens vindt u onderaan deze Energieflits. 

 
Goede resultaten behaald 

Het all-in-concept begeleidt scholen gedurende het gehele traject van advies tot 
aan realisatie. Zelfs de uitgebreide en ingewikkelde subsidieaanvraag wordt 
volledig uit handen genomen door onze partner DVEP Energie. Door deze 

overzichtelijke en stapsgewijze aanpak zijn ruim 200 scholen dit traject gestart 
en zitten nu volop in dit traject.  

Wij zijn er trots op dat voor 76 van deze 200 scholen er een succesvolle 
subsidieaanvraag gedaan is met een totale toegekende waarde van 28 miljoen 
euro. Voor 12 scholen is al een zonnestroominstallatie gerealiseerd. 

 
Grootverbruikaansluiting 

Een grootverbruiksaansluiting (> 3x80 ampère) kan aanspraak maken op SDE, 
de zogenoemde Subsidie Duurzame Energie.  
Hierdoor wordt een zonnestroominstallatie ook voor grootverbruikaansluitingen 

rendabel. De SDE+ subsidie kan geheel vrijblijvend en zonder kosten worden 
aangevraagd. Heeft u de subsidie toegewezen gekregen, en besluit u toch om er 

geen gebruik van te maken, dan kunt u zonder kosten van de subsidie afzien.  
Een zonnige oplossing voor een duurzame toekomst! 
 

Kleinverbruikaansluiting 
Scholen met een kleinverbruikaansluiting komen niet in aanmerking voor deze 

SDE, maar hebben wél het voordeel dat ze hun eigen opgewekte zonne-energie 
mogen salderen. Dit betekent dat alle energie die het gehele jaar duurzaam 

wordt opgewekt op de jaarafrekening wordt afgetrokken van het totale 
jaarverbruik. Hierdoor ontstaat een zeer interessante kostenbesparing.  
Ook hier kan onze partner DVEP Energie een advies voor uitbrengen, waarbij 

naar alle aspecten wordt gekeken zoals uw elektriciteitsverbruik, de ligging van 
het schoolgebouw en de constructie van het dak.  
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Interesse?  
Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheid van zonnepanelen voor uw school? 

Neem dan contact op met Hellemans Consultancy of met uw regionale 
accountmanager van onze partner DVEP Energie.  

 
Op www.energievoorscholen.nl vindt u op de tab Nieuwsbrieven ook de 
disclaimer met nuttige tips. 

 
Hellemans Consultancy 

Karin Michgels, 030 – 22 55 010  
michgels@hellemansconsultancy.nl 
 

 
DVEP Energie 

Provincies Zeeland, Zuid Holland, Noord Brabant, Gelderland, Limburg 
Mark Jansen , 06 - 26 75 40 61  
m.jansen@dvep.nl 

 
Provincies Noord Holland, Utrecht, Flevoland, Drenthe, Groningen, Friesland T. 

Roy van Straaten, 06 - 21 27 06 57  
r.vanstraaten@dvep.nl  
 

Provincie Overijssel 
Frank Mulder, 06 – 19 42 18 89  

f.mulder@dvep.nl 
 

 

 

Namens de Stuurgroep Energie  

Verus, VBS, VGS, LVGS en VOS/ABB 
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