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Geachte heer Kamp,  

 

Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, heeft als taakopdracht om de regering te adviseren 

naar aanleiding van signalen uit de samenleving over mogelijkheden om de regeldruk te 

verminderen. Wij hebben signalen ontvangen over regeldruk die organisaties als buurt-

coöperaties ondervinden bij de aanvraag van een SDE+ subsidie in de categorie Zon-PV (Zon 

SDE+ regeling).1 Met deze subsidieregeling stimuleert het kabinet investeringen in duurzame 

energieopwekking.  

 

De Zon SDE+ regeling stelt voorwaarden aan aanvragers om voor subsidie in aanmerking te 

komen. Een eerste voorwaarde is dat aanvragers ten minste 15 kWp opwekken. Hiervoor kan 

op zich technisch worden volstaan met een kleinverbruikaansluiting. De Zon SDE+ regeling stelt 

bovendien als voorwaarde dat subsidie alleen wordt verleend aan partijen met een 

grootverbruikaansluiting.2  

 

Het signaal dat Actal heeft ontvangen, betreft partijen die kunnen volstaan met een 

kleinverbruikaansluiting omdat zij tussen de 15kWp – 70 kWp energie opwekken. Om voor de 

SDE+ regeling in aanmerking te komen schaffen deze partijen toch een grootverbruikaansluiting 

aan, zonder dat dit voor hen technisch noodzakelijk is. Dit vergt een éénmalige investering van 

zo’n € 7.000,-.3 Verder krijgen zij te maken met hogere kosten voor de meetdienst. De 

investeringskosten en de kosten voor de meetdienst vormen een onnodige belemmering om 

partijen die meer dan 15kWp vermogen opwekken te laten bijdragen aan de verduurzaming van 

de energievoorziening in Nederland. 

 

Wij adviseren om het criterium van het hebben van een grootverbruikaansluiting als 

voorwaarde voor de Zon SDE+ regeling af te schaffen. 

                                                      
1
 Stimulering Duurzame Energieproductie. 

2
 Een grootverbruikaansluiting is een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3 * 80A. Partijen met een 

grootverbruiksaansluiting kunnen geen gebruik maken van de salderingsregeling. 
3
 Zonnepanelen met een vermogen van 15kWp zijn mogelijk met een kleinverbruikaansluiting van 3*25 ampère. Het 

vermogen van 15kWp staat dan ook niet in verhouding tot de eis voor een 3*80A aansluiting. 



 

 Blad 2/2 

De huidige SDE+ regeling wordt op dit moment geëvalueerd ten einde de doelmatigheid en de 

doeltreffendheid ervan te vergroten. Het is bij het vormgeven van de toekomstige regelingen 

van belang goed zicht te hebben op het aantal kleine grootverbruikers die bovengenoemde 

kosten onnodig maken.  

 

Wij verzoeken u om een eventueel bijgestelde SDE-regeling voor ex ante toetsing aan ons voor 

te leggen.  

 

Wij vertrouwen er op u met dit advies van dienst te zijn geweest en zien uw reactie graag 

tegemoet. 

 

Hoogachtend, 

 

  

J. ten Hoopen R.W. van Zijp 

Voorzitter Secretaris 

 

 


