
Energieflits 41:  

Aanmelden subsidie zonnepanelen  

uiterlijk 21 september 2018 
 

Dit is alweer het vijfde jaar dat DVEP Energie deelnemers aan 

Energie Voor Scholen de mogelijkheid biedt om de duurzaamheid bevorderende 

subsidie SDE+ aan te vragen. 

Vorig jaar zijn er een 66 aanvragen verzorgd welke allen een positieve beschikking 

hebben ontvangen. De totaal verkregen subsidie in 2017 voor onze deelnemers is 
ruim € 15.000.000,- geworden. Dit helpt enorm om verduurzaming van 

schoolgebouwen te realiseren! 
 
Ook in de afgelopen voorjaarsronde hebben we voor 29 projecten SDE+ subsidie 

aangevraagd en zijn er reeds 18 toegekend. Hiermee hopen we met onze 
deelnemers jaarlijks ruim 4.000.0000 kWh te kunnen produceren. 
 
 

SDE+ 2018 

De totale Subsidie Duurzame Energie+ te vergeven in de voorjaarsonde van 2018 
bedraagt 6 miljard euro. De subsidie levert voor zonnepanelen een vergoeding per 
geproduceerde kWh voor 15 jaar. 

Hierdoor wordt ook grootschalige eigen opwek op een grootverbruikaansluiting 
interessant met terugverdientijden die vergelijkbaar zijn met die van particuliere 

opwekkers. Inmiddels zijn er met deze subsidie 48 zonnestroominstallaties geheel 
of bijna gerealiseerd en worden anderen op de korte termijn opgeleverd. 
 

Voor wie 

De SDE+ kan worden toegekend aan grootverbruikaansluitingen. Dit zijn 
aansluitingen met een aansluitwaarde groter dan 3 keer 80 Ampère. 
 

Vrijblijvend aanmelden 
De aanvraag is geheel vrijblijvend. Indien u achteraf besluit om geen gebruik te 

maken van de toegekende subsidie, dan kunt u deze kosteloos teruggeven aan het 
Rijk. 

Bij realisatie met beschikking maar zonder DVEP Energie zal de beschikking 
overgeschreven worden tegen een vergoeding van € 2.000,- (excl. btw).  
 

Hoe doet u mee 
Stuur voor 21 september 2018 de ingevulde en ondertekende machtiging 

(Machtiging SDE+ subsidie 2018) naar uw accountmanager. Vermeld hierbij 
duidelijk uw naam, naam van de stichting, locatie en telefoonnummer. Voeg indien 
nodig de ingevulde én ondertekende Verklaring Eigenaar Locatie toe. 

 
Contact 

Wilt u meer informatie over bovenstaande of bespreken welke locaties in 
aanmerking komen? Neem dan contact op met uw accountmanager bij DVEP 
Energie: 

 
Roy van Straaten – r.vanstraaten@dvep.nl of 06 212 706 57 

Provincies: Utrecht, Flevoland, Noord-Holland. 
 
Mark Jansen – m.jansen@dvep.nl of 06 267 540 61 

Provincies: Zuid Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Gelderland en Limburg 
 

Martina Caliskan –m.caliskan@dvep.nl of 06 194 218 89 
Provincie: Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen 


