
 
 

 
 
 
 
 
 

 
De SDE+ voorjaarsronde opent 17 maart! Er is twee miljard euro beschikbaar. 
 

Beste vastgoedeigenaar en/of gebruiker, 

 

Weet u hoe u tegelijkertijd kosten kunt besparen, een comfortabel werkomgeving kunt creëren én een bijdrage 

kunt leveren aan een duurzaam Hilversum? De gemeente Hilversum heeft Alba Concepts gevraagd om u 

daarbij te helpen. Daarom biedt Alba Concepts bedrijfsmatig vastgoedeigenaren- en gebruikers een gratis 

zonnepanelenadvies aan die inzicht geeft in de kosten en de opbrengsten. Ook helpen wij bij de indiening van 

de SDE+-regeling. De gemeente Hilversum betaalt de kosten voor het opstellen van dit advies en indiening van 

de SDE+-regeling. 

 

Hugo Lijding ging u voor: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eenvoudig goede zonnepanelen kopen voor een scherpe prijs en met lange garantie. En, wel zo makkelijk, wij 

doen het uitzoekwerk. Wij vinden dat iedereen recht heeft op betaalbare en duurzame energie. Daarom 

organiseren wij een collectieve inkoop van zonnepanelen. Verder helpen wij u met vragen zoals: is mijn 

gebouw geschikt voor zonnepanelen? En zo ja, hoe rendabel zijn deze zonnepanelen dan? En welke subsidies 

zijn er beschikbaar waarmee ik rendabel kan verduurzamen? Gemeente Hilversum betaalt de kosten voor dit 

advies.  
 

SDE+-subsidie voorjaarsronde 2020 

De SDE+-voorjaarsronde is geopend van 17 maart 2020 en loopt tot 2 april 2020. Binnen dit termijn kan er 

worden ingeschreven op het te krijgen subsidiebedrag per opgewekte kilowattuur (kWh) per jaar. Het is 

daarnaast mogelijk door een samenwerking met energiecorporatie Hilverzon de SDE+ te combineren met een 

postcoderoosregeling. 

 

Omdat er eerst nog een advies moet worden opgesteld, is het handig om snel te starten. Dus wilt u net als 

Hugo Lijding gratis advies over de Stimuleringsregeling Duurzame Energie? Neem dan gerust contact op voor 

een vrijblijvende afspraak.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jim Teunizen       

jim@albaconcepts.nl     

06-53439321        

 

 

 

Hugo Lijding is directeur van Paul’s Garage en Autoschadecentrum Hilversum. Hugo is koploper bij het 

Hilversum 100 project. Hij heeft veel profijt van de ruim 500 zonnepanelen op zijn daken.  

 

“Door die panelen bespaar ik jaarlijks 100% op mijn elektriciteitsrekening én draag ik bij aan een duurzaam 

Hilversum. De SDE+-subsidie zorgde voor een aanvaardbare terugverdientijd van zeven jaar.” 
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De randvoorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor SDE+-regeling zijn hieronder 

aangegeven: 

◼ De aan te leggen zonnepanelen hebben een minimaal geïnstalleerd piekvermogen van ≥ 15kWp en  

< 1MWp. Dit betekent dat u minimaal 50 zonnepanelen van 300Wp dient aan te schaffen. 

◼ Het gebouw heeft een grootverbruikersaansluiting die groter is dan 3 x 80 Ampere. 

◼ Er is sprake van de SDE+-aanvraag op één adres. 

 

De SDE+-regeling kan in drie fasen worden aangevraagd. Naarmate u later SDE+ aanvraagt, maakt u kans op 

een hoger subsidiebedrag per kilowattuur.  

 

 Fase  Uiterlijke indieningsdatum   fasebedrag (in €/kWh) 

◼ Fase 1 23 maart, 17.00 uur    € 0,070 

◼ Fase 2 30 maart, 17.00 uur    € 0,080 

◼ Fase 3 2 april, 17.00 uur     € 0,130  

 

De basisenergieprijs en het (voorlopige) correctiebedrag bedraagt bij netlevering € 0,085 en € 0,047 per kWh 

en bij niet-netlevering € 0,085 en € 0,078 per kWh. Het correctiebedrag wordt in mindering gebracht op het 

ingediende fasebedrag. Het maximaal aantal in te rekenen vollasturen per jaar is 950. De uiterlijke 

ingebruikname van de zonnepaneleninstallatie is 1,5 jaar na beschikking door RVO.  

 

Met behulp van een rekenvoorbeeld leggen wij u uit hoe de SDE+-regeling werkt.  

Hieronder geven wij een voorbeeld, om inzicht te bieden hoeveel SDE+-subsidie er kan worden verleend. De 

uitgangspunten van de zonnepaneleninstallatie zijn als volgt:  

◼ Er worden 500 zonnepanelen geplaatst met een geïnstalleerd vermogen van 300Wp.  

◼ Het totaal geïnstalleerd vermogen van de installatie is 500 x 300 = 150.000Wp = 150kWp. 

◼ De geraamde kosten van totale zonnepaneleninstallatie is circa € 150.000,-- inclusief BTW. 

 

De totale jaarproductie bij een installatie met een vermogen van 150kWp is 150 x 950 = 142.500kWh = 

142,5MWh. Het uitgangspunt is dat er sprake is van 40% netlevering en 60% niet-netlevering: 

◼ 40% netlevering:  40% x 142,5 = 57MWh 

◼ 60% niet-netlevering:  60% x 142,5 = 85,5MWh 

 

Voorlopige bijdrage SDE+ in 2020 bij aanvraag fase 1 voor € 0,070 / kWh (€ 70 / MWh) 

◼ 40% netlevering:  (€ 70 - € 47) x 40% x 142,5 = € 1.311,-- 

◼ 60% niet-netlevering:  (€ 70 - € 70) x 60% x 142,5 = €0,-- 

Totaal   €1.311,-- jaarlijks  

 

Voorlopige bijdrage SDE+ in 2020 bij aanvraag fase 2 voor € 0,080 / kWh (€ 80 / MWh) 

◼ 40% netlevering:  (€ 80 - € 47) x 40% x 142,5 = € 1.881,-- 

◼ 60% niet-netlevering:  (€ 80 - €78) x 60% x 142,5 = € 171,-- 

Totaal   € 2.052,-- jaarlijks 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

Voorlopige bijdrage SDE+ in 2020 bij aanvraag fase 3 voor € 0,130 / kWh (€ 130 / MWh) 

◼ 40% netlevering:  (€ 130 - € 47) x 40% x 142,5 = € 4.731,-- 

◼ 60% niet-netlevering:  (€ 130 - € 78) x 60% x 142,5 = € 4.446,-- 

Totaal   € 9.177,-- jaarlijks 

 

De genoemde subsidiebedragen zijn op jaarbasis. Voor zonnepaneleninstallaties wordt de subsidie verstrekt 

gedurende een periode van vijftien jaren. De totale maximaal te verlenen subsidie bedraagt dan bij een 

aanvraag in fase 1: 15 x €1.311,-- = €19.665,--, bij een aanvraag in fase 2: 15 x € 2.052,-- = € 30.780,-- en bij een 

aanvraag in fase 3: 15 x € 9.177-- = € 137.655,--. 


