
 
Holistisch Bouw- & Gebouwadvies  Zicht 

Opnieuw 6 miljard voor 
SDE+ voorjaarsronde 2018 

 

Gepubliceerd op: 6 december 2017 

| Gewijzigd op: 12 december 2017 

Het budget voor de SDE+ voorjaarsronde 2018 is opnieuw € 6 

miljard. In het najaar wordt een tweede openstellingsronde 

verwacht. De minister is van plan om eenzelfde budget beschikbaar 

te stellen. In juni 2018 neemt hij hierover een definitief besluit. 

  

De invulling van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 
in 2018 is op 6 december 2017 aangekondigd in de brief aan de Tweede 

Kamer. De SDE+ is een exploitatiesubsidie, waarbij het verschil tussen de 

kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt 

vergoed over een periode tot 15 jaar. De hoeveelheid subsidie is afhankelijk 

van de soort en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. 

  

De SDE+ maakt de uitrol van hernieuwbare energie versneld mogelijk. Net 

als in voorgaande jaren staat de SDE+ in 2018 open voor projecten die 

energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals wind, biomassa, zon, 

geothermie en water. 
  

Voorjaarsronde 

De eerste ronde is geopend van 13 maart tot en met 5 april 2018. Net als in 
2017 is er in 2018 per ronde sprake van één integraal budgetplafond voor 

alle technologieën, waarbinnen de technologieën op basis van de kostprijs 

concurreren om beschikbare middelen. De voorjaarsronde heeft in 2018 drie 

fases. In de eerste week kunnen alleen projecten met een basisbedrag tot 

maximaal €9 cent/kWh indienen. Vervolgens wordt de regeling stapsgewijs 

ook opengesteld voor duurdere projecten tot 11 en €13 cent/kWh. Een 

tweede openstellingronde wordt in het najaar verwacht. 

  

Tijdens de SDE+ openstelling hebben aanvragers ook de mogelijkheid om 
subsidie aan te vragen in de zogenaamde vrije categorie. Ondernemers 

worden zo geprikkeld om projecten voor een lager bedrag dan het maximum 

basisbedrag van de betreffende categorie in te dienen en daarmee meer 

kans te maken op subsidie. Zo kunnen initiatiefnemers de subsidieaanvraag 

nog meer toespitsen op hun business case. 

  

Meer weten? 
De wijzigingen voor de diverse technieken zijn beschreven in de Kamerbrief. 

Ook is voor de eerste openstellingsronde per SDE+ categorie een tabel met 

alle basisbedragen, basisenergieprijzen, vollasturen en de voorlopige 

correctiebedragen opgenomen.van de regeling in de Staatscourant wordt de 

SDE+ website aangepast. 

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/opnieuw-6-miljard-voor-sde-

voorjaarsronde-2018  
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Er is weer SDE+ -subsidie beschikbaar. 

 

De subsidie kan alleen gedurende een paar weken in het voorjaar en 

twee weken in het najaar worden aangevraagd. Pas eind juni is 

bekend of de regeling doorgaat. Dat is wel heel onhandig, maar zo 

werkt subsidieland blijkbaar. 

 

Hoe werkt de subsidie? 
  

De “gewone” SDE is een subsidie over de investeringskosten, maar deze 

SDE+ is een exploitatiesubsidie, waarbij het verschil tussen de kostprijs 

van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt vergoed 

gedurende 15 jaar.  

 

En in getallen ? 

Dus als de kostprijs van fossiele energie ligt rond de €50,- /mWh 

(5ct/kWh)[bron] , en de kostprijs van jouw duurzaam opgewekte energie ligt 
op 70, dan krijg je dus 20 euro subsidie. 

 

Reken me dat eens voor ? 

Stel dat je 1000 zonnepanelen plaatst. 

 

Wat is dan de investering en afschrijving per jaar ? 

Investering €250,- x 1000 panelen = €250.000,- 

Jaarlijkse onderhoudskosten zijn € 5.000,- 

Afschrijving is €250.000 / 15jaar = € 17.000/jr 

Kosten zijn ca. €22.000,- per jaar (los van gederfde opbrengsten uit de 
grond onder de panelen) 

 

Trouwens; op de investeringskosten is ook subsidie te krijgen;  

dat is de ISDE (€0,30 / kWh) 

 

En wat is de opbrengst per jaar? 

Elk paneel van 250Wp heeft een jaaropbrengst van 250kWh. Dan leveren 

alle panelen samen per jaar 250kWhx1000 stuks = 250.000 kWh = 250MWh  

 
Wat is dan je energieprijs ? 

Die is € 22.000,-/250MWh = €88,- /MWh of 8,8ct/kWH 

 

En wat is dan mijn subsidie ? 

€38,- x 250MWh = € 9500,- subsidie per jaar, 15 jaar lang ! 

 

Op een investering van 250000,- krijg je dus bijna 150.000,- subsidie, mits 

de regeling doorgaat en mits de regeling 15 jaar blijft doorgaan. 

 

Zelf rekenen met jouw getallen ? klik hier ! 

 Meer lezen   
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