
Subsidies
Het verduurzamen van het scholen gebouwenbestand, middels het plaatsen van een zonnestroomsysteem, wordt 
ondersteund door nationale als ook lokale subsidies

Salderen houdt in dat op een elektriciteitsaansluiting uitsluitend het netto elektriciteitsverbruik per jaar betaald hoeft te worden.
Dat betekent dat opgewekte elektriciteit op die aansluiting net zoveel waard is als de prijs die betaald wordt voor geleverde
elektriciteit, zolang op die aansluiting maar niet meer elektriciteit wordt teruggeleverd dan dat er vanuit het net wordt geleverd.
Meer informatie

De SDE++ regeling is een exploitatiesubsidie wat wil zeggen dat degene die energie produceert de subsidie ontvangt voor de
duurzame energie die opgewekt wordt. Het gat tussen de marktprijs van de geleverde energie en de kostprijs van de duurzame
energie wordt vergoedt door de SDE++ regeling. Meer informatie

Klein verbruik / Salderen

Groot verbruik / SDE++

Bepaalde provincies
en gemeenten hebben
extra geld vrijgemaakt
om het gebruik van
duurzame energie
lokaal te stimuleren. Kijk
hier voor eerste
inzichten of raadpleeg
SDR

Via de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) kunnen Energiecoöperaties en VvE’s per 1 april 2021 subsidie
aanvragen voor pv-systemen van 15 tot 300 kilowattpiek. De leden kunnen in hetzelfde of een aangrenzend viercijferig-
postcodegebied meeprofiteren van de opbrengsten van de zonnepanelen op de school. Meer informatieSCE subsidie

Bron: Tool zonnestroom voor scholen - RVO

ISDE - scholen
De Investeringssubsidie duurzame energie ISDE zal vanaf januari 2021 ook beschikbaar zijn voor scholen. Het betreft een subsidie
op de aanschaf van zonnepanelen. Kleinverbruikers aansluiting, maar toch meer dan 50.000 kWh verbruik per jaar? dan is deze
subsidie voor u interessant. Overige voorwaarden zijn hier te vinden
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Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat
van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Hiernaast kan de uitkering ook voor aanvullende
energiebesparende maatregelen aangevraagd worden. Die maatregelen moeten dan wel het
uiteindelijke energieverbruik en de CO2-uitstoot beperken. Ook zonnepanelen komen hiervoor in
aanmerking. Meer informatie is hier te vinden

SUVIS

Ontzorgloketten

Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed. Hierbij kunnen de kosten
van het begeleiden van het voortraject tot de aanbesteding gefinancierd worden voor kleine
maatschappelijk vastgoed eigenaren. Meer informatie is hier te vinden

https://www.consumentenbond.nl/zonnepanelen/salderen-en-terugleververgoeding-zonnepanelen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimulering-duurzame-energieproductie-en-klimaattransitie-sde
https://www.energiesubsidiewijzer.nl/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sce
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/zakelijke-gebruikers/voorwaarden-zakelijk/zonnepanelen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/suvis
https://www.internetconsultatie.nl/ontzorgingsprogrammamv

