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• Sinds 2009 onafhankelijk advies voor zon-projecten

• Tot nu toe +700 locaties, +80 MW projecten

• Financiële, juridische en technische expertise 

• Voor bedrijven, scholen, sport, gemeentes, overheden, collectieven en energie coöperaties

• Opdrachtgevers o.a. 
• Gemeente Utrecht, Gemeente Amsterdam, Gemeente Nieuwegein, Gemeente Apeldoorn

• Natuur en Milieufederatie Utrecht, HIER Opgewekt, REScoop

• Havenbedrijf Amsterdam, Waterschap Stichtse Rijnlanden, KNVB

Over Soft Energy 
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Partner van de Gemeente Utrecht sinds 2017
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40 projecten

6,18 MW
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Inhoud presentatie

✓ Werking zonnepanelen

✓ Soorten subsidies 

✓ Financiële opbrengst

✓ Stappenplan zonproject
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De werking van zonnepanelen 
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1) De zonnepanelen produceren gelijkstroom

2) De omvormer zet dit om naar wisselstroom

3) In de meterkast wordt de stroom verdeeld

4) Als er meer wordt geproduceerd dan nodig 
gaat de stroom het net op 
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• De opbrengst in energie is afhankelijk van
• Locatie van het pand

• Oriëntatie van het systeem  

• Helling van de panelen 

• Schaduwwerking 

..Een goed systeem brengt 950 kWh/kWp op 

• De opbrengst op financieel gebied is afhankelijk van 
• Energieverbruik 

• Grootte van de aansluiting 

• Toepasbare subsidies

De opbrengst van zonnepanelen
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Salderen 

• Regeling voor kleinverbruikers
• Aansluiting van 3 x 80 Ampère of kleiner 

• Netto bemetering

• Totale opwek energie wordt weggestreept tegen 
totaal energieverbruik

Let Op! 

Vanaf 2023 afbouw regeling tot 0 in 2030 
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• Fiscaal:
• Afschrijven

• Kleinschaligheid Investeringsaftrek (KIA)

• Energie Investeringsaftrek (EIA)

• Voordeel afhankelijk van bedrijfsvorm
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Rekenvoorbeeld salderen
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• Jaarlijks verbruik: 20.000 kWh

• 100 % eigen investering

• 75 zonnepanelen 

• 20.000 kWh jaarlijkse opwek

Financiële opbrengst

Investering € 18.000  (excl. BTW)

Gem. Jaaropbrengst    €   2.000  (15 Jaar)

Terugverdientijd           6 jaar   (IRR 9,8 %)

Kasstroomoverzicht over 25 jaar
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Subsidie Duurzame Energie (SDE)

• Regeling voor grootverbruikers
• Aansluiting van 3 x 100 Ampère of groter 

• Vanaf +15 kW ( 50 Panelen )

• Subsidie per opgewekte kWh
• Maandelijkse uitkering in 15 jaar

• Aanvraag tijdens vaste subsidierondes 
• Volgende ronde in maart 

• 8,5 cent per kWh 
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Rekenvoorbeeld SDE
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• Jaarlijks verbruik: 100.000 kWh

• 100 % eigen investering

• 400 zonnepanelen 

• 100.000 kWh jaarlijkse opwek

Financiële opbrengst

SDE+ Subsidie 0,085 €/kWh

Investering € 78.000  (excl. BTW)

Gem. Jaaropbrengst    €   8.200  (15 Jaar)

Terugverdientijd           9 jaar   (IRR 8,5 %)
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Rekenvoorbeeld SDE met financiering Energiefonds
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• Jaarlijks verbruik: 100.000 kWh

• 50 % eigen investering, 50 % Energiefonds

• 400 zonnepanelen 

• 100.000 kWh jaarlijkse opwek

Financiële opbrengst

SDE+ Subsidie 0,085 €/kWh

Investering (EV) € 39.000  (excl. BTW)

Gem. Jaaropbrengst    €   5.100  (15 Jaar)

Terugverdientijd           7 jaar   (IRR 11,4 %)
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Verlaagd Tarief Energiebelasting (Postcoderoos)

• Project gerealiseerd en onderhouden door lokale 
energie coöperatie
• Financiering door buurtbewoners

• Inkomsten coöperatie door verkoop stroom

• Inkomsten deelnemers door korting op energiebelasting

• Voordelen voor eigenaar dak 
• Geen eigen investering vereist

• Bijdragen aan verduurzaming buurt 

• Financiële inkomsten door

• Korting op deelname of 

• Verhuur dak 

Zelf deelnemen kan ook!
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Welke regeling past ?
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Stappenplan zonproject

• Quickscan; snel inzicht in
• Aantal panelen

• Toepasbare subsidies

• Mogelijke terugverdientijd

• Projectplanning

• SDE+ Subsidieaanvraag 

• Subsidieronde in maart

• Voor grootverbruikers

• Financiering aantrekken

• Benodigde onderzoeken

• Dakconstructie

• Dakbedekking

• Verzekering inlichten

• Overige offertes

• Onderhoud

• Meetdiensten

• Offerteproces

• Bouwbegeleiding 

• Aanmelden voor subsidies

• Fiscale voordelen 

• Oplevercontrole

• Monitoring en beheer

Fase 1: 

Haalbaarheid en subsidie

Fase 2: 

Aanbesteding en uitwerking

Fase 3: 

Realisatie en oplevering
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Behoefte aan 
advies op maat ?

Meld u aan voor de Quickscan!

Aanmelden.softenergy.nl/Utrecht


