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Ideeën

Welkom en mededelingen 

1) Graag de telefoons op stil of uit.

2) Consumpties zijn na twee keer koffie en thee verder voor eigen rekening.

3) Er wordt gefotografeerd. Geef aan of daar bezwaar tegen is i.v.m. de AVG wetgeving.

4) De presentatie is op de website www.duurzaamlopikerwaard.nl terug te vinden.

5) Vragen kunnen tussentijds gesteld worden. 

http://www.duurzaamlopikerwaard.nl/
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Ideeën

Welkom door Duurzaam Lopikerwaard en agenda

Welkom door voorzitter Stichting Duurzaam Lopikerwaard, Dick Nederend 

Welkom door voorzitter LTO, Ben de Vor 

Presentatie door Floris Bruning (NMU / Soft Energy) over zonnepanelen bij agrariërs en 
voorbeeld agrarisch collectief Zonnig Kromme Rijn 

Robbert van Dijk over asbestdaken en hoe verder? 

Vraaggesprek tussen Wijnand Jonkers van de NMU met Gerrit Aantjes en Dick Vink, twee 
agrariërs met zonnepanelen op het dak 

Presentatie over de ondersteuning die geboden wordt vanuit Duurzaam Lopikerwaard en de 
NMU door Wijnand Jonkers en Dick Nederend

Vragen plenair aan de sprekers 

Einde plenair, mogelijkheid om in gesprek te gaan met sprekers 1 op 1 en om aan te melden 
voor ondersteuning op het daarvoor bestemde inschrijfformulier 

afsluiting rond 22.00 uur
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Ideeën

Welkom door LTO Noord afdeling Zuid-West Utrecht

Voorzitter Ben de Vor



Zonnepanelen
in agrarisch gebied

Floris Bruning



Inhoud

 Techniek en Opbrengst

 Regelingen

 Voorbeelden

 Zonnig Kromme Rijn

 Vragen



Techniek

 Werking



Opbrengst

 Afhankelijk van:
 Locatie
 Oriëntatie
 Helling
 Schaduw

 Goed systeem: 900 kWh/kWp

 Welke regeling

 Jaarverbruik, profiel, netaansluiting



Installateur en systeem

 Kwaliteit materialen

 Welk type systeem

 Keurmerken

 Ervaring!

 Garanties

 Lokale partijen





Regelingen

 Salderen
 Netto-bemetering

 Wordt terugleversubsidie

 Verwacht 2021



Regelingen

 Stimulering Duurzame Energie (SDE+):
 Subsidie per kWh
 15 jaar looptijd

 Enkel voor Grootverbruikers, +15 kW (60 panelen)

 2019 voorjaar: 
 Maximaal 10,1 cent/kWh 
 Binnen 1,5 jaar uitgevoerd



Regelingen

 Verlaagd tarief Energiebelasting

 Coöperatief Zonnepanelen (of VVE), Postcoderoos, Buurtstroom

 Inkomsten:
o Verkoop stroom

o Korting Energiebelasting op Energienota (15 jaar)



Regelingen

 Fiscale aspecten
 Energie Investeringsaftrek (EIA): 45 % aftrek
 Voor kleinverbruikers

 Voor installaties groter dan 25 kW

 Niet te combineren met SDE+

 Kleinschaligheidsaftrek (KIA): 28 % aftrek
 Voor eigen bedrijfsmiddelen

 Voordeel afhankelijk van hoogte investering



Wat past voor mij?



Voorbeeld Klein

 Panelen: 200

 Kleinverbruiker, verbruik 40.000

 Uitwerking: Salderen, eigen investering

 Investering 45.000 euro

 Gemiddelde jaaropbrengst 4.900 euro

 IRR 8,9 %

 Met fiscale voordelen EIA en KIA: IRR = 10,9 %



Voorbeeld Groot

 Panelen: 400

 Grootverbruiker, verbruik +300.000

 Uitwerking: SDE 10,1 ct, eigen investering

 Investering 85.000 euro

 Gemiddelde jaaropbrengst 9.700 euro

 IRR 9,7 %

 Met fiscaal voordeel: IRR = 10,2 %



Voorbeeld Groot 
(Lease)
 Panelen: 400

 Grootverbruiker, verbruik +300.000

 Uitwerking: SDE 10,1 ct, Lease

 Geen Investering

 Jaarlijks: Huur 6.000 euro, Opbrengst 7.250 euro

 Voordeel 1.250 euro



Samen voordeel behalen
Samen verduurzamen

ZONNIG KROMME RIJN
"Heel Bunnik in de Zon"



ZONNIG KROMME RIJN
"Heel Bunnik in de Zon"



Voorbeeld Hoogenraad

 Maximaal panelen: 354

 Kleinverbruiker

 Verbruik 14.000

 Netaansluiting 3 x 25 A

 Voorbeelden:
 Salderen

 SDE

 Postcoderoos



Voorbeeld Hoogenraad
Salderen SDE Postcoderoos

Panelen 55 354 354

Aandachtspunt Opbrengst ~ 
verbruik

Netaansluiting 
verzwaren

Lokale cooperatie

Investering (voor 
Hoogenraad)

16.500 87.000 105.000

Netto 
jaaropbrengst

1.600 8.200 500

IRR 7,9 % 5,2 % nvt

IRR deelnemers nvt nvt 5 %



Opzet Zonnig Kromme Rijn

 Stap 0 – doe ik mee?
 Wil ik voordeel uit de zonnepanelen?
 Wil ik investeren in de zonnepanelen?

 Stap 1 – Haalbaarheid:
 Quick-scan
 Aanvragen SDE (maart & oktober)

 Stap 2 – Ontwikkeling:
 Na SDE-beschikking
 Technisch, financieel, organisatie, juridisch
 Collectieve aanbesteding en uitvoering
 Aanmelden subsidie en start productie





Robbert van Dijk

Stand van zaken

Verbod op Asbestdaken 

16 januari 2019



Wettelijk kader 

• Verbod geldt voor alle asbestdaken die in contact 

staan met de buitenlucht -> verwering -> vezels

• Geldt niet voor boeidelen, dakgoten, dakbeschot

en gevelpanelen

• Verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal

aan de binnenkant van gebouwen

• Nog 80 miljoen m2 aanwezig

• 35m2 per kadastraal perceel mag een particulier

zelf verwijderen



Wettelijk kader 

• Verbod wordt per 31-12-2024 van kracht

• Gemeenten kunnen nu al handhaven op 

verweerde daken (Woningwet art 1a)

• Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de 

verwijdering

• Nodig: asbestinventarisatierapport en 

sloopmelding

• Verwijdering door gecertificeerde verwijderaar



Wettelijk kader 

• Wacht niet te lang, dit kan tegen je werken…!

• Wetsvoorstel is ingediend voor het verplicht 

saneren van de toplaag van de bodem in de 

afwateringszone bij gebouwen zonder dakgoot

• Asbestdaken zijn straks niet meer te verzekeren

• Verzekeraars zijn nu al bezig met asbestclausules



Subsidie

• Beschikbaar budget was € 75 miljoen en is nu op 

• Subsidieregeling is vervallen m.i.v. 15-12-2018

• Subidieplafond 2019 van € 8,8 miljoen is bereikt

• Aanvragen van voor 15-12-2018 kunnen 

(waarschijnlijk) nog worden gehonoreerd 

• Nieuwe aanvragen indienen heeft geen zin

• Onduidelijk of er nog een nieuwe regeling komt

• Check locale,provinciale en gemeentelijke 

initiatieven



Informatie

• Gecertificeerde bedrijven op: www.ascert.nl

• Algemene informatie asbest: www.infomil.nl

• Programmabureau asbestdaken: 

www.asbestversnelling.nl

http://www.ascert.nl/
http://www.infomil.nl/
http://www.asbestversnelling.nl/


Vragen?
• Robbert van Dijk, rvd@Koenders-partners.nl

Koenders & Partners adviseurs en procesmanagers

Lekdijk Oost 12

3413 MS JAARSVELD

0348 – 47 80 50

info@Koenders-partners.nl

mailto:rvd@Koenders-partners.nl
mailto:info@Koenders-partners.nl




Vraaggesprek tussen Wijnand Jonkers van de 
NMU met Gerrit Aantjes en Dick Vink, twee 
agrariërs met zonnepanelen op het dak 



Ondersteuning agrariërs

Wijnand Jonkers 



Ondersteuning agrariërs

Fase 1:

• Quick scan van situatie, analyse potentieel (adviesrapport)

• Berekening businesscase op maat

• Advies over wat de beste kans is en wat de eerst volgende 

stap kan zijn

• Aanvraag SDE subsidie (indien van toepassing)

• Aanvraag verzwaring netaansluiting (indien van toepassing)

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizovmSye_fAhUDKFAKHd_vDDgQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://duurzaamlopikerwaard.nl/%26psig%3DAOvVaw3NWHq8hYQl4662UhfQRfjQ%26ust%3D1547634289594847&psig=AOvVaw3NWHq8hYQl4662UhfQRfjQ&ust=1547634289594847
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizovmSye_fAhUDKFAKHd_vDDgQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://duurzaamlopikerwaard.nl/%26psig%3DAOvVaw3NWHq8hYQl4662UhfQRfjQ%26ust%3D1547634289594847&psig=AOvVaw3NWHq8hYQl4662UhfQRfjQ&ust=1547634289594847


Ondersteuning agrariërs

Fase 2:

• Ondersteuning realisatie project

• Gezamenlijk inkoop zonnepanelen

• Gezamenlijk gesprek partners zoals netbeheerder Stedin

• Ondersteuning bij regelen financiering

• Mogelijkheid tot gesprek met provincie voor gezamenlijk 

project

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizovmSye_fAhUDKFAKHd_vDDgQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://duurzaamlopikerwaard.nl/%26psig%3DAOvVaw3NWHq8hYQl4662UhfQRfjQ%26ust%3D1547634289594847&psig=AOvVaw3NWHq8hYQl4662UhfQRfjQ&ust=1547634289594847
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizovmSye_fAhUDKFAKHd_vDDgQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://duurzaamlopikerwaard.nl/%26psig%3DAOvVaw3NWHq8hYQl4662UhfQRfjQ%26ust%3D1547634289594847&psig=AOvVaw3NWHq8hYQl4662UhfQRfjQ&ust=1547634289594847
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizovmSye_fAhUDKFAKHd_vDDgQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://duurzaamlopikerwaard.nl/%26psig%3DAOvVaw3NWHq8hYQl4662UhfQRfjQ%26ust%3D1547634289594847&psig=AOvVaw3NWHq8hYQl4662UhfQRfjQ&ust=1547634289594847
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizovmSye_fAhUDKFAKHd_vDDgQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://duurzaamlopikerwaard.nl/%26psig%3DAOvVaw3NWHq8hYQl4662UhfQRfjQ%26ust%3D1547634289594847&psig=AOvVaw3NWHq8hYQl4662UhfQRfjQ&ust=1547634289594847


Ondersteuning agrariërs

Aanbod voor fase 1

• Kosten voor adviesrapport, businesscase, aanvraag 

subsidie: 350 euro excl. BTW

• Aanbod voor leden van de                             die daadwerkelijk 

gaan investeren: eerste 20 aanmeldingen gratis!

• Aanbod voor overige deelnemers die daadwerkelijk gaan 

investeren: 250 euro (100 euro korting) voor eerste 10 

aanmeldingen 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizovmSye_fAhUDKFAKHd_vDDgQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://duurzaamlopikerwaard.nl/%26psig%3DAOvVaw3NWHq8hYQl4662UhfQRfjQ%26ust%3D1547634289594847&psig=AOvVaw3NWHq8hYQl4662UhfQRfjQ&ust=1547634289594847
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizovmSye_fAhUDKFAKHd_vDDgQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://duurzaamlopikerwaard.nl/%26psig%3DAOvVaw3NWHq8hYQl4662UhfQRfjQ%26ust%3D1547634289594847&psig=AOvVaw3NWHq8hYQl4662UhfQRfjQ&ust=1547634289594847
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizovmSye_fAhUDKFAKHd_vDDgQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://duurzaamlopikerwaard.nl/%26psig%3DAOvVaw3NWHq8hYQl4662UhfQRfjQ%26ust%3D1547634289594847&psig=AOvVaw3NWHq8hYQl4662UhfQRfjQ&ust=1547634289594847
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizovmSye_fAhUDKFAKHd_vDDgQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://duurzaamlopikerwaard.nl/%26psig%3DAOvVaw3NWHq8hYQl4662UhfQRfjQ%26ust%3D1547634289594847&psig=AOvVaw3NWHq8hYQl4662UhfQRfjQ&ust=1547634289594847


Meld u aan via de inschrijfformulieren en wij nemen contact met u op! 
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Ideeën

Vragen aan de sprekers?
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Ideeën

Afsluiting 

Einde plenair.

Mogelijkheid om in gesprek te gaan met sprekers 1 op 1 

Aanmelden voor ondersteuning op het daarvoor bestemde inschrijfformulier 


