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VOORWOORD 
 
Samen kunnen we de solar revolutie vormgeven
KiesZon geeft al ruim 10 jaar vorm aan de solar revolutie. We slagen erin toonaangevend te 
zijn als het gaat om onderscheidende proposities en oplossingen. Partnership staat bij ons 
hoog in het vaandel. De mooie zonnestroomprojecten die we de afgelopen jaren hebben 
gerealiseerd zijn vanuit partnership ontstaan en met partners gebouwd. Een relatie ontstaat 
op basis van wederzijds vertrouwen en door waarde toe te voegen. 
 
Partnership is kennis delen
In dit whitepaper vindt u alle stappen die u moet doorlopen voor de totstandkoming van 
een grootschalig zonnestroomproject. We nemen u mee in de verschillende fases en de uit-
dagingen die daarin aangegaan worden. Heeft u na het lezen nog vragen over hoe u van uw 
dak een duurzame energiecentrale maakt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Erik Snijders | Algemeen directeur KiesZon
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1. SDE++ SUBSIDIE 
 
De overheid wil de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 verminderen met ten 
minste 55% ten opzichte van 1990. De SDE++ draagt hieraan bij. Met deze regeling stimuleert 
de overheid zowel de grootschalige productie van hernieuwbare energie als CO2-verlaging. 
Zo zorgt zij ervoor dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft. 
 
De overheid stelt ook dit jaar - met het oog op het behalen van de klimaatdoelen en het 
stimuleren van de energietransitie - subsidie (SDE++) beschikbaar aan ondernemers die hun 
vastgoed willen verduurzamen. Dit duwtje in de rug betekent een mooie kans voor de logis-
tieke vastgoedsector om duurzame ambities om te zetten in concrete acties. 

In Nederland zijn vele vierkante kilometers dak beschikbaar om in te zetten voor de opwek 
van duurzame zonnestroom. De logistieke sector springt eruit met de vele distributiecentra 
die voor miljoenen kilowatturen aan groen opgewekte stroom kunnen zorgen. Op 28 juni 
2022 biedt zich namelijk dé ideale gelegenheid aan om daken met behulp van zonnepane-
len driedubbel te gaan benutten: 

1. Zonnestroom opwekken voor een minder van olie en gas afhankelijke wereld 

2. Een extra inkomstenstroom aanboren 

3. Het aantrekkelijker maken van logistiek vastgoed voor gebruikers
 
Zekerheid 
De SDE++ is een exploitatiesubsidie die zekerheid op het rendement van het project biedt. 
Er wordt voor een periode van 15 jaar een bedrag per opgewekte kWh beschikt. De werkelij-
ke uitkering is afhankelijk van de werkelijke prijzen op de energiemarkt van het betreffende 
jaar en wordt jaarlijks bijgesteld.

Met deze subsidie is er zekerheid op de inkomsten-
stroom van uw zonnestroomsysteem. Omdat deze 
subsidie beschikbaar is voor alle CO2 reducerende 
technieken en het budget hiermee gedeeld wordt is het 
van belang om slim in te schrijven zodat de toeken-
ningskans het grootst is. KiesZon adviseert hierin. Met 
veel marktkennis en veel ervaring met aanvragen heeft 
KiesZon een goed beeld bij wat het optimaal haalbare inschrijfbedrag is voor een goede 
businesscase en beschikkingskans.



stgoed voor gebruikers
Hoe realiseert u succesvol uw aanvraag? 
De SDE++ is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energiepro-
ductie (SDE+). Deze nieuwe regeling, die vorig jaar voor het eerst werd toegepast, stimuleert 
naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Dit jaar kunt u vanaf 28 juni 2022 in-
schrijven voor deze SDE++ ronde. Het advies is tijdig in te schrijven om de kansen op daad-
werkelijke subsidietoekenning te vergroten.  
 
Om in te schrijven zijn een aantal goed voorbereide zaken nodig, bijvoorbeeld een project-
plan. Daarin moet helder uiteen worden gezet wat er met de subsidie gaat gebeuren, ofte-
wel, hoeveel zonnepanelen er worden geplaatst, wat die gaan opleveren, wat die kosten en 
meer. Het is daarom van belang tijdig te starten met de voorbereidingen. 
 
Belangrijk om te weten is dat er dit jaar een cap op hernieuwbare energie zit van 33,5 TWh. 
Dit betekent dat het juiste inschrijfbedrag bepalen nog belangrijker is dan in eerdere subsi-
dierondes. Kennis hierover en -van is daarom cruciaal. 
 
Een succesvolle SDE++ aanvraag bestaat uit een:
• Haalbaarheidsstudie
• Constructieberekening
• Degelijk projectplan
• Transportindicatie
• Technische tekening

Op de volgende pagina’s worden de diverse onderdelen toegelicht en uitgeschreven.



2. DE HAALBAARHEIDSSTUDIE
 
Met de haalbaarheidsstudie geeft u een onderbouwing van de haalbaarheid van uw project. 
Deze haalbaarheidsstudie is opgebouwd uit een projectbeschrijving, een exploitatiebereke-
ning, een financieringsplan, biedt inzicht in het eigen vermogen van de aanvrager en bevat 
diverse bijlagen. 

De onderdelen op een rijtje: 
•  Omschrijving van de productie-installatie;
•  Plan voor de financiering van uw project, of in geval u als aanvrager voor meerdere   
   projecten subsidie aanvraagt in één openstellingsronde, een plan voor de financie-  
   ring voor alle projecten waarvoor u een aanvraag indient in deze openstellingsronde;
•  Inzage in het eigen vermogen van de aanvrager
•  Onderbouwing van het eigen vermogen dat wordt ingebracht in het project/de projecten
•  Verklaring van een financierder, indien u minder dan 20% van de investeringskosten aan   
   eigen vermogen in het project/de projecten wilt investeren
•  Exploitatieberekening 
•  Energieopbrengstberekening 
 

De omschrijving van de productie-installatie
In de omschrijving van de productie-installatie geeft 
u informatie over de soortopstelling (dak, gevel, 
veld, water, anders) en voegt daarbij een situatie-
schets, oriëntatie van de panelen en een technisch 
onderbouwing toe. Zo geeft u bij een dakopstelling 
aan op welke daken de installatie wordt gereali-
seerd en in een situatieschets aan waar en hoeveel 
panelen er geplaatst worden. Bij een veldopstelling 

geeft u aan op welke percelen de installatie geplaatst wordt en hoe de panelen georiën-
teerd worden.
 
Plan voor de financiering van uw project(en)
Een plan waarin staat hoe hoog de totale investeringskosten voor de productie-installatie 
zijn en hoe groot het aandeel eigen vermogen is dat u inbrengt voor de investering in de 
productie-installatie. Daarnaast bevat het plan welk deel van de investeringskosten u gaat 
financieren en op welke manier. Uit het financieringsplan moet blijken dat het project ge-
financierd kan worden als SDE++ subsidie wordt verleend. Een verklaring van de mogelijke 
financierende partij is hierbij verplicht. En ook een onderbouwing van het eigen vermogen 
met bijvoorbeeld een jaarafrekening. 





Let op: als u voor meerdere projecten subsidie aanvraagt, geef dan ook aan hoe u het totaal 
aan investeringskosten gaat financieren. Als u in voorgaande SDE-rondes ook projecten toe-
gekend hebt gekregen en deze projecten zijn nog niet gerealiseerd, dan neemt u deze ook 
mee in het financieringsplan. Verder is een nadere onderbouwing van het eigen vermogen 
verplicht. 
 

De exploitatieberekening
De exploitatieberekening bevat tenmin-
ste een specificatie van de investerings-
kosten van de productie-installatie, een 
overzicht van alle kosten en baten en 
een berekening van het projectrende-
ment over de subsidielooptijd. 

Energieopbrengstberekening 
Voor de energieopbrengstberekening zijn maximale instraling, de technische specificatie en 
de berekening van de gemiddelde netto elektriciteitsproductie op jaarbasis van belang. 
Voor de instraling gaat u uit van de lokale meerjarige gemiddelde jaarlijkse zoninstraling op 
een horizontaal vlak. Deze instraling wordt uitgedrukt in kWh per m2. 

Qua technische specificaties geeft u het volgende op: 

•  De technische specificaties van de zonnepanelen, waaronder minimaal het piekver  
 mogen en het aantal panelen; 

•  De technische specificaties van het automatische zonvolgsysteem (indien van toepas 
 sing), waaronder minimaal een beschrijving of verstelling van de hellingshoek en/of   
 verstelling in oost-westoriëntatie van de zonnepanelen wordt toegepast; 

•  Het totale vermogen van de omvormers en het aansluitvermogen van de netaanslui-  
 ting. Voor de gemiddelde netto elektriciteitsproductie per jaar houdt u rekening met   
 verliezen ten gevolge van reflectie, schaduwwerking, vervuiling en de degradatie van  
 de zonnepanelen en omvormers over een periode van 15 jaar. 
 
Constructieberekening 
Dit is een berekening die door een (bevoegde) constructeur wordt gedaan waarbij er wordt 
verklaard dat het dak voldoende draagkracht heeft voor de te plaatsten installatie. Ook kan 
hieruit voortkomen welke aanpassingen er gedaan moeten worden om voldoende draag-
kracht mogelijk te maken.



3. EEN PROJECTPLAN
 
Een gedegen projectplan is de basis voor een succesvolle SDE++ aanvraag. In het project-
plan wordt, vergelijkbaar met de haalbaarheidsstudie, het volledige project omschreven. Er 
wordt ingegaan op de technische specificaties van de te ontwikkelen zonnestroom-installa-
tie, het vermogen en de (energie-)opbrengst, de indicatieve engineering/het legplan en de 
financiële onderbouwing van het project. 

In de technische specificaties wordt ook een omschrijving gemaakt van de hoeveelheid 
netlevering / niet netlevering (eigen verbruik) er binnen het project wordt verwacht. Als 
bijlagen bij de aanvraag worden ook eventueel benodigde vergunningen toegevoegd en een 
positieve transportindicatie*. De haalbaarheidsstudie is een belangrijk onderdeel voor de 
financiële onderbouwing. Waar van toepassing wordt bij het projectplan ook nog een toe-
stemmingsformulier van de locatie-eigenaar toegevoegd t.b.v. de subsidieaanvraag. 

De technische tekening
KiesZon maakt een indicatieve engineering voor de 
zonnestroominstallatie. Aan de hand hiervan worden 
zowel de technische gegevens als de kostprijs van de 
installatie inzichtelijk. Op basis van deze engineering 
wordt er ook een legplan ingetekend op de locatie die 
bij de subsidieaanvraag toegevoegd wordt. Op deze 
wijze kan RVO beoordelen of er voldoende ruimte is 
voor het aangevraagde vermogen.

 
 
 
 
 
 
 
*De transportindicatie geeft aan of de netbeheerder voldoende capaciteit heeft om het 
beoogde installatievermogen aan te sluiten op het elektriciteitsnet.



4. DE VIER PIJLERS 
 
Een subsidieaanvraag voorbereiden en indienen is stap één. Als die geregeld is? Dan kan 
er worden gestart. Aan de hand van vier pijlers wordt een distributiecentrum, magazijn of 
terminal een duurzame energiecentrale. De eerste pijler betreft de Ontwikkeling van een 
zonproject, daarna volgt de Financiering. Als dat rond is kan er worden gebouwd, de Reali-
satiefase. Als het zonproject zonnestroom produceert, is het tijd het maximale rendement 
uit de zonnepanelen te halen met pijler vier: Exploitatie. 

1. ONTWIKKELING
De ontwikkelfase bestaat uit het in kaart brengen van de technische mogelijkheden en het 
bouwen van de businesscase. Qua technische mogelijkheden wordt er onder meer gekeken 
naar het te engineeren legplan van de panelen, voert een externe partij een constructieve 
controle uit, wordt de kwartierdata geanalyseerd (aandeel direct eigen verbruik en aandeel 

netlevering), is het toetsen van de netcapaciteit 
belangrijk en worden de eisen van de verzekeraar 
en bevoegd gezag beoordeeld. 
 
2. FINANCIERING
Met betrekking tot de financiering zijn er diverse 
mogelijkheden. Zo kan een investeerder, ont-
wikkelaar of bouwer van logistiek vastgoed zelf 

investeren, waarbij de ontwikkelaar van het zonproject de ontwikkeling, realisatie en exploi-
tatie van de zonnestroominstallatie op zich neemt. Of er kan gekozen worden die betref-
fende ontwikkelaar ook te laten investeren. Dit kan met behulp van één van de volgende 
mogelijkheden: Voor de businesscase is het belangrijk de benodigde investering voor een 
turn-keyproject te berekenen, de SDE++ aanvraag gereed te hebben, het rendementsmodel 
met daarin het voordeel voor de huurder en het rendement van de gebouweigenaar vorm 
te geven en af te stemmen. Ten slotte worden de kosten berekend voor het exploiteren van 
het zonproject.

ONTWIKKELING

FINANCIERING

REALISATIE
EINDRESULTAAT

EXPLOITATIE





3. REALISATIE
Tijdens de bouw van een zonproject dienen 
veiligheid en kwaliteit altijd voorop te staan. 
Voor veiligheid is dat te borgen door een partij 
te selecteren die bijvoorbeeld VCA twee ster-
ren gecertificeerd is en samenwerkt met een 
onafhankelijke veiligheidsorganisatie. Kwaliteit 
en controle over het bouwproces is te borgen 
met eigen engineers die het project uittekenen 
en berekenen, en met projectleiders en uit-
voerders die de voortgang en montage nauw-
gezet bewaken. 

4. EXPLOITATIE 
Na oplevering dient een zonproject maximaal rendement te leveren. Door een partij met 
een eigen O&M tak te selecteren wordt dit een zekerheid in plaats van een wens. Binnen de 
exploitatie van een zonproject is het belangrijk 7 dagen per week pro-actief te monitoren op 
werking en eventuele afwijkingen. Elk voorjaar inspecties uitvoeren, zodat de installatie in 
topstaat de zomer ingaat, draagt ook bij aan een optimale productie. 
 
Servicemonteurs en engineers van de storingsdienst verhelpen eventuele defecten snel, 
doordat zij beschikken over eigen reservevoorraden.



5. DE POTENTIE VAN EEN DAK ONTDEKKEN 
Benieuwd naar wat een dak kan opleveren? De subsidieronde start 28 juni 2022, wacht niet 
te lang en neem voor een oriënterend gesprek contact op met een adviseur van KiesZon. 
Samen halen we het maximale uit de zon. 
 
Contact
Voor direct contact per mail stuurt u een bericht naar info@kieszon.nl, voor telefonisch 
contact belt u met 085 782 0050. 
 
Voor meer info over KiesZon, zoals de omvang en inhoud van ons projectportfolio, bezoekt 
u onze website. Met een klik op onderstaande afbeelding wordt de website geladen.

https://www.kieszon.nl/aftellen-naar-sde-subsidie-zonnestroom/


Voor de energiesystemen van de toekomst


