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PERSBERICHT 

Nijmegen, 18 september 2016 

 

Hoogste SDE+ subsidie budget ooit binnenkort beschikbaar 

5 Miljard Euro aan Stimulering Duurzame Energieproductie start op 27 september a.s. 

Encon is specialist in het opsporen van rendabele energiebesparingen bij bedrijven en helpt bedrijven bij 

produceren van duurzame energie.  

Op 27 september opent de najaarsronde voor de SDE+. Dan komt 5 miljard euro beschikbaar voor 

duurzame projecten. Dit is het grootste SDE+ budget ooit, meldt Encon. 

SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Bedrijven en (non-profit) instellingen die 

hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling. De 

subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën 

Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon/PV. 

Om niet buiten de boot te vallen is het belangrijk om op het juiste moment en met het juiste 

subsidiebedrag een aanvraag in te dienen, adviseert Encon. ‘Binnen de SDE+ geldt namelijk dat hoe eerder 

projecten worden aangemeld voor subsidie, hoe groter de kans op subsidie, maar hoe lager het 

uitgekeerde bedrag.’ Er zijn 4 fasen van 27 september t/m 27 oktober 2016. 

 

Aanvragen SDE+  

Encon is van mening dat er een gedegen vooronderzoek voorafgaand aan de SDE+ aanvraag essentieel is. 

Met het gedegen vooronderzoek en het verkrijgen van de SDE+ subsidie is de kans op slagen van het 

duurzame energieproject zeer groot. 

Zo adviseert Encon om voor Zon/PV projecten op daken o.a. de volgende parameters vooraf te 

onderzoeken: 

• Status van de dakbedekking; 

• Grootte van het trafo vermogen en aanmelding van de Zon/PV installatie bij de netbeheerder; 

• Stabiliteit van de daken, hoeveel belasting in kg/m2 is nog beschikbaar voor de Zon/PV 

installatie op het dak; 

• Zoveel mogelijk afdekking van het eigen stroomverbruik op de locatie door een correcte 

dimensionering van de Zon/PV installatie door een zgn. profielbepaling; 

• Mogelijkheden voor de omvormer locatie; 

• Juiste structurering van het Zon/PV project met de juiste contracten en financiering van het 

eigen- en vreemd vermogen. 
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Encon kan u helpen in het vooronderzoek voor uw duurzaam energieproject en voor u de SDE+ aanvraag 

indienen. 

Indien u de SDE+ beschikking ontvangt kan Encon voor u het project verder engineeren, het bestek 

opstellen, aanbesteden en de project opvolging voor u uitvoeren. 

 

Voor meer informatie over Encon kunt u contact opnemen met Ad Verbaas via 088 - 111 0600 of 

ad.verbaas@encon-energy.nl. www.encon-energy.nl  
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