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Ronde 2
Alles wat u moet weten over ronde 2 

van de SDE+ Subsidie.

Oktober 2016. 

SDE+
Stimuleringsregeling Duurzame  

Energieproductie 

Ondersteunt ondernemers bij het opwekken 
van hernieuwbare energie. 

Ronde 1 

3.354 projecten ingediend.
1.122 megawatt voor zonnepanelen.

8,5 mljrd euro.
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SDE+
WAT IS DE SDE+ SUBSIDIE 

Duurzame energie opwekken is vaak duurder 

dan gewone (grijze) energie opwekken uit fossiele 

brandstoffen. Daarom vergoed de overheid, tot een bepaalde 

hoogte, het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie 

en grijze energie. De SDE+ subsidie is dus een subsidie voor de 

hoeveelheid opgewekte duurzame energie met een looptijd van 

meerdere jaren.  

 

VOOR WIE IS DE SDE+ SUBSIDIE: 
- Bedrijven, instellingen en non-profit organisaties 

- Grootverbruikersaansluiting (>3x80A) 

- PV systeem >15kWp (ongeveer 60 zonnepanelen) 

- Bedrijven met concrete plannen om te investeren

HOEVEEL SUBSIDIE KUNT U KRIJGEN? 
Hoeveel subsidie u kunt krijgen hangt o.a. af van de 

ontwikkeling van de kostprijs van de grijze energieprijs. 

De kostprijs van grijze energie wordt jaarlijks vast gesteld. Hoe 

hoger de kostprijs voor grijze energie, hoe minder subsidie u 

krijgt. U ontvangt dan immers meer van uw energie-afnemer. 

En andersom, bij een lagere kostprijs krijgt u meer subsidie 

en minder van uw energie-afnemer. De subsidie vergoedt het 

verschil tot een bepaalde ondergrens. Dit heet: De basis ener-

gieprijs.  

 

Als de kostprijs voor grijze energie gelijk of lager is dan de basis 

energieprijs neemt de subsidie niet verder toe. Hoeveel subsidie 

u krijgt hangt tevens ook af van wanneer u de subsidie aanvraagt 

en voor welk bedrag. 

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) ondersteunt ondernemers bij het  
opwekken van hernieuwbare energie. De subsidieregeling is voor heel ondernemend  

Nederland en is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken onderverdeeld in de categorieën:  
Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon.
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PROJECTEN INGEDIEND 
RONDE 1

3.354

2016 - Openstellingsrondes

In 2016 zijn er twee openstellingsrondes. Elke ronde heeft 4 

fases. Met elk een maximum fase-bedrag. Het budget voor 

2016 is vastgesteld op 8 miljard euro. In ronde één zijn er  

3.354 projecten ingediend voor 8,5 miljard euro terwijl er slechts 

een budget van 4 miljard euro beschikbaar is gesteld. In toaal is 

er in ronde één 1.122 megawatt aan subsidie voor zonnepanelen 

aangevraagd. Deze ronde is nu afgerond en gesloten.  

 

RONDE TWEE (NAJAAR 2016 RONDE) 
Voor het overige budget wordt een tweede ronde opengesteld. 

De openstellingsronde SDE+ najaar 2016 zal plaatsvinden in 

oktober 2016.  

 

Let op!  
In de eerste ronde is het budget in de tweede fase al ruim-

schoots overtekend. Wacht daarom niet te lang met het indienen 

van de SDE+ aanvraag. 

Het bedrag waarvoor u subsidie aanvraagt mag lager zijn 

dan het maximum fasebedrag. Dit geeft u de kans om 

uw aanvraag nog meer toe te spitsen op uw business-

case. Door uw project met een zo scherp mogelijke prijs in te 

dienen maakt u meer kans op subsidie. 

 

Het maximum basisbedrag voor zon PV is vastgesteld op €0,128. 

Dit betekent dat het niet zinvol is te wachten op fase 4 en dat in 

fase 3 (€0,13) niet het volledige bedrag geclaimd kan worden. 

Wat dit jaar wel mogelijk is, is intekenen op een tiende van een 

eurocent. Zo zou er dus in fase drie ingetekend kunnen worden 

op €0,127.  

 

Indien dit wordt gedaan op de dag dat de SDE wordt overtekend 

zal dit lagere bod voorrang hebben op andere projecten die 

inzetten op het volledige fasebedrag van € 0,128. Deze voorrang 

geldt alleen op de dag van overschrijving.

NAJAARSRONDE

Okt. 2016
TOTAAL BUDGET 2016

 €8 mljrd
1.122 megawatt voor zonnepanelen
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Voorbeeld
Stel u vraagt in Najaar 2016, in fase 3, subsidie aan voor zonnestroom. Het maximum basisbedrag vanaf 
fase 3 is 12,8 ct/kWh, en de kostprijs voor grijze energie is €4,4 ct/kWh. We gaan uit van een installatie 

met een vermogen van 200kWp die 950uur per jaar produceert. 

Maximum basisbedrag  €12,8 ct /kWh

Correctiebedrag   €4,4, ct /kWh

   €8,4 ct/kWh (= 84 €/MWh)

MAXIMALE SUBSIDIABELE JAARPRODUCTIE:
Vermogen installatie 200 kWp

Vollasturen  950 uur / jr

   190.000 kWh (= 190 MWh 

   (gedurende een looptijd van 15 jaar)

DE VOORLOPIGE SDE+ BIJDRAGE VOOR 1 JAAR:
   190 MWh / jr   

   84 €/MWh   

   €15.960,-

12,8 ct/kWh

4,4 ct/kWh

X

_

X

3De 14 jaren na 2016 krijgt u ook SDE+ subsidie. De hoogte daarvan wordt jaarlijks 

vastgesteld aan de hand van o.a. de kostprijs voor grijze energie. 

HOE VRAAG JE DE SDE+ SUBSIDIE AAN? 
Of u nu een kleine of een grote onderneming heeft, u 

maakt aanspraak op SDE+ subsidie als uw aanvraag 

volledig is. Zorg in ieder geval voor: 

 

-   Een goed onderbouwd project 

-   Een sterke haalbaarheidsstudie 

-   Alle benodigde vergunningen en bijlage 

-   Compleet digitaal aanvraag formulier

 

DE VOORWAARDEN: 
Zorg er voor dat u tenminste aan onderstaande  

voorwaarden voldoet: 

 
-  Systeem groter dan 15kWp 

-   Grootverbruikersaansluiting (>3x80A). 

-   Opdracht voor realisering moet binnen één jaar  

     na toekenning van de subsidie worden gegund. 

-   Project moet binnen drie jaar zijn gerealiseerd. 

-   Aanvraag moet gedaan worden door de exploitant. 

-   Project moet worden uitgevoerd zoals aangevraagd.  

-   Een haalbaarheidsstudie en exploitatie berekening  

     is verplicht bij systemen >500kWp. Ook bij portfolio‘s.

 

 

MEER INFORMATIE? 

E: sales@solarclarity.nl
T: 0294 769028

http://www.rvo.nl/digitaal-indienen/eloket

