Gezamenlijk investeren in zonnepanelen nog nooit zo aantrekkelijk! Rendement >10%

Met de lagere prijs van zonnepanelen, komen zonnepanelen in het bereik van bedrijven. Door de
aankomende openstelling van de SDE+ subsidie (fase 6) was zelf stroom opwekken voor bedrijven
met een grootverbruik-aansluiting nog nooit zo aantrekkelijk als nu. Door gebruik te maken van de
SDE+ subsidie is een rendement van >10% haalbaar.
Vanuit Grontmij Parkmanagement informeren wij u graag over de mogelijkheden van deze SDE+
subsidie. Daarnaast zijn wij benieuwd of u gezamenlijk een duurzame energie impuls in de
Zuiderzeehaven wilt realiseren. Dit kan door bijvoorbeeld door de ontwikkeling van zonne-energie
installaties op de bedrijfsdaken. Vanuit parkmanagement kunnen wij een gezamenlijke aanvraag van
deze subsidie verzorgen.

Wat is de SDE+?
De SDE+ stimuleert de productie van duurzame energie. Duurzame energie wordt opgewekt uit
schone, onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel ‘hernieuwbare energie De SDE+ is een
exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen: producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame
energie en niet voor aanschaf van de productie-installatie, zoals bij een investeringssubsidie. De
SDE+ richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen die duurzame energie willen produceren. De
kostprijs van duurzame energie is hoger dan die van grijze energie. De productie van duurzame
energie is dan ook niet altijd rendabel. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze
energie en die van duurzame energie over een periode van 15 jaar.
Waarom juist nu?
De openstelling van de SDE+ subsidie (€14,7 cnt/ kWh). die het meest interessant is voor
ondernemers op Zuiderzeehaven is op 3 november aanstaande (fase 6). Dankzij deze SDE+
exploitatie subsidie zijn zonnepanelen nu ook voor bedrijven en instellingen met een
grootverbruikeraansluiting interessant.
Gezamenlijk inschrijven zorgt er niet alleen voor dat er geld en tijd wordt bespaart. Ook kan
bijvoorbeeld de PR, uitvoering en monitoring gezamenlijk opgepakt worden.

Specificaties SDE
·
·
·
·
·
·
·
·

Totaal beschikbaar SDE+ 2014 € 3,5 miljard .
Het betreft een exploitatie subsidie
Opslag de grijze energie (zie afbeelding)
Gegarandeerd basisbedrag voor 15 jaar
Max. subsidiabele vollasturen 1.000 / jaar
Voorlopig correctie bedrag : €5,40 cnt. / kWh
Alleen grootverbruikeraansluiting (>3 x 80 A)
Niet in combinatie met EIA

Hoe gaan we verder?
1. Na deze mailing vernemen wij graag of u openstaat voor dit initiatief
2. U ontvangt 2 formulieren die u voor de informatiebijeenkomst vrijblijvend kan invullen
3. Informatiebijeenkomst voor alle geïnteresseerden
4. Afstemming met Rijksdienst voor ondernemend Nederland om de slagingskans te vergroten.
5. Mogelijkheid tot inschrijven bedrijven (tot uiterlijk eind oktober)
6. Indienen collectieve aanvraag bij RVO
7. Bij toekenning SDE beschikking begeleiding van de bedrijven bij groen financiering en uitvoering.
Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen met parkmanager Gerdi de Vries. Doel is een
gezamenlijke aanvraag vanuit de bedrijven realiseren bij voldoende interesse, zodat het zelf
opwekken van energie rendabel wordt.

