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Zonnepanelen
Introductie
De productie van zonne-energie staat meer en meer in de belangstelling.
Deze belangstelling wordt enerzijds veroorzaakt door de drang van
burgers en ondernemers om duurzaam te investeren en produceren.
Anderzijds wordt de terugverdientijd van zonnepanelen steeds korter,
doordat de investeringskosten per kWp opgesteld vermogen de laatste
jaren veel lager zijn geworden.
Subsidiemogelijkheden
De subsidiemogelijkheden kunnen per regio en provincie verschillen,
maar in grote lijn zijn de volgende mogelijkheden te onderscheiden:
• Fiscale mogelijkheden
Zonnepanelen kunnen in aanmerking komen voor de energieinvesteringsaftrek (EIA). Middels de EIA is het mogelijk om 41,5% van de investering nogmaals als extra aftrekpost op te
voeren. Uitgaande van een inkomstenbelastingpercentage van 40% zou u directe voordeel dus 16,6% bedragen.
• Fiscale mogelijkheden in combinatie met asbestverwijdering
Indien u zonnepanelen plaatst op een locatie waar eveneens gecertificeerde vervanging van asbesthoudende dakplaten
plaatsvindt, dan is er voor de zonnepanelen een willekeurige afschrijving mogelijk van 75% van het investeringsbedrag.
• Provinciale subsidiemogelijkheden asbest eraf, zonnepanelen erop
Vanaf 1 juli 2013 (Flevoland per 1 september en Gelderland vanaf 1 oktober) is het mogelijk om subsidie te krijgen voor
het saneren van asbestdaken in combinatie met het leggen van zonnepanelen. U kunt als agrariër wanneer u minimaal
400 m2 asbest saneert en minimaal 15 kWp zonnepanelen plaatst subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt € 3,-- per
m2 netto dakoppervlak asbest wat gesaneerd wordt met een maximum van € 7.500,--.
• SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie)
Om de productie van duurzame energie te stimuleren maakt de overheid reeds een aantal jaren gebruik van de SDE
subsidie (voorheen mep). Middels deze regeling wordt er voor een periode van 15 jaar subsidie verstrekt voor de
opgewekte hoeveelheid elektrische energie. Gezien de opzet van de regeling en de hoogte van het subsidiebedrag is
deze regeling alleen interessant bij de grootschalige projecten.
• Lokale mogelijkheden
In een aantal gevallen kan de plaatselijke gemeente middels een regeling het plaatsen van zonnepanelen stimuleren.
Rol Subvention
Subvention kan de mogelijkheden en terugverdientijden voor u in kaart brengen en betreffende subsidietrajecten voor
u verzorgen. Indien u meer informatie wenst, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.
Subvention Ommen
0529 – 465 255

Subvention Gouda
0182 – 541 488

