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Bijlage1:  Toelichting op uitgangspunt SDE1-subsidie voor zonnepanelen 

 

Voor zonnepanelen is in de berekeningen uitgegaan van SDE1-subsidie. De reden hiervoor is: 

 

Voor het opwekken van duurzame energie kan subsidie worden verkregen. Vanuit de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO) wordt de Subsidie Duurzame Energie (SDE) verstrekt. Er kan op 

gezette tijden subsidie worden aangevraagd. Er kan gekozen worden voor 3 hoogtes van het 

subsidiebedrag per hoeveelheid opgewekte energie: het laagste subsidiebedrag heet SDE1, het 

hoogste SDE3, daartussen zit SDE2. De subsidie wordt vervolgens toegekend in tranches: in de 

eerste tranche wordt subsidie uitgekeerd aan de aanvragers van SDE1-subsidie; als er dan nog geld 

over is in de subsidiepot, wordt in de 2e tranche subsidie toegekend aan de aanvragers van SDE2-

subsidie; en in de laatste tranche, de derde tranche, wordt SDE3-subsidie toegekend. 

Voor zonnepanelen is in de berekeningen uitgegaan van SDE1-subsidie, omdat de kans om SDE1-

subsidie te verkrijgen het grootst is. De subsidiepot is in de praktijk meestal al leeg na de eerste 

tranche van toekenning, dus aan de SDE1-subsidies. 

Voor kleine windmolens is er geen onderscheid naar tranches binnen de SDE-subsidie. 
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Bijlage2:  Overzicht locaties potentie zonnepanelen en kleine windmolens 

 

 

   

 
Locaties  Zonnepanelen 

Opwekking 

kWh GJ-primair 

terrein RWZI Veendam 121.562 1.094 

terrein RWZI Vriescheloo 17.290 156 

terrein RWZI Stadskanaal 232.750 2.095 

terrein RWZI Gieten 102.942 926 

terrein RWZI Tweede Exloermond 19.950 180 

terrein RWZI Hoogezand 13.832 124 

terrein RWZI Ter Apel 57.190 515 

terrein RWZI foxhol 19.950 180 

terrein RWZI Scheve Klap 139.650 1.257 

terrein rgm zuidlaren 26.600 239 

dak bgm Rozema 13.300 120 

dak werkplaats Veele - loods 133.000 1.197 

dak werkplaats Veele - timmerwerkplaats 69.160 622 

dak werkplaats Veele - werkplaats 59.850 539 

   
Beoogde locaties Kleine windmolen 

Opwekking 

kWh GJ 

BGM Fiemel 35.000 315 

BGM Rozema 35.000 315 

Nieuw Statenzijl 35.000 315 

gemaal Woudbloem 35.000 315 

 


