
STAPPENPLAN VOOR ONDERSTEUNING ONTWIKKELING ZONNEDAK 

DAKSCAN 

We onderzoeken uw dak op de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen. Wij 

vragen informatie op bij u over de staat van het onderhoud, welke type draagconstructie, 

welke type dakbedekking, etc. Hiermee beoordelen we of zonnepanelen mogelijk kansrijk 

zijn op uw dak.  

AANVRAAG SDE+ SUBSIDIE 

Met een SDE+ subsidie ondersteunt de Rijksoverheid de exploitatie van zonne-

energieprojecten. Deze subsidie helpt om een zonne-energieproject rendabel te 

exploiteren. Zonder deze subsidie is het niet mogelijk een sluitende businesscase voor 

zonne-energie te realiseren. Wij vragen de subsidie namens uw bedrijf aan. Binnen drie 

maanden na de aanvraag krijgt u uitsluitsel of u de subsidie verleend krijgt. Voorwaarden 

voor de aanvraag zijn:  

• U heeft een grootverbruikersaansluiting  > 3 x 80A in uw bedrijf 

• De omvang van de zonnestroominstallatie moet minimaal 15 kWp zijn (ongeveer 

40 panelen) 

• De installatie moet binnen 18 maanden gebouwd en in werking zijn. Anders 

vervalt de subsidie.  

INZICHT IN VERSCHILLENDE BUSINESSCASES 

Op basis van de dakscan krijgt u inzicht in het aantal zonnepanelen dat op uw dak zou 

kunnen passen en wat dat kan opleveren. Met die gegevens geven wij ook inzicht in de 

verschillende mogelijke businesscases voor een rendabel project. U kiest zelf een van de 

drie voorstellen; zelf investeren, gezamenlijk investeren of dak verhuren. 

 

UITWERKING 

Wanneer u voor gezamenlijk investeren of dak verhuren kiest kunnen wij u hier over 

adviseren, maar regelt u zelf de financiering. Vervolgens vraagt u offertes op bij installateurs 

en kiest u de aanbieding die het beste bij u past. De zonnestroominstallatie wordt gebouwd 

op uw bedrijfsdak. 

RESULTAAT 

Een duurzame zonnestroominstallatie waarmee u voor langere tijd zelfstandig energie  

opwekt.  

 

Vragen? Neem contact op met: Stan@waarderpolder.nl 

 

                 

Voor deze stappen 

krijgt u gratis 

ondersteuning van 

Parkmanagement 

Waarderpolder en 

bureau Over Morgen 

(in opdracht van de 

Provincie N-H).  


