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onderwerp AB-vraag stand van zaken subsidie zonnepanelen 

In uw AB vergadering van 25 februari 2020 heeft de heer Tuten bij de rondvraag 
geïnformeerd naar de stand van zaken van de SDE subsidie op zonnepanelen. Er werd 
toegezegd om deze vraag schriftelijk te beantwoorden.

Van de zestien beoogde rwzi-locaties voor zonnepanelen (PV-installaties) is inmiddels voor 
zeven locaties de SDE beschikking ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO). Hierna wordt het overzicht van de locaties weergegeven, bijlage 1.

Van vier locaties is de beoordeling van de subsidieaanvraag door de RVO d.d. 31 maart nog 
gaande. De RVO heeft enige tijd geleden hiervoor aangegeven dat ze een verlenging van de 
beoordelingstermijn van 13 weken toepassen vanwege het grote aantal aanvragen. De 
uitslag wordt in de maand april verwacht. 
Vanwege deze verlengde beoordelingstermijn van 13 weken werd door de RVO tevens 
gewezen op de mogelijkheid om intussen wel gebruik te maken van de nieuwe openstelling 
met ingang van d.d.17 maart 2020. De vier locaties zijn daar opnieuw ingediend.
Mocht in april alsnog positief beschikt worden dan trekken we de ingediende 
subsidieverzoeken in de ronde van 17 maart terug. Als dat niet het geval is, dingen we 
opnieuw mee in deze ronde. 

Van vijf resterende locaties is de vergunningvoorbereiding voor de PV-installaties gaande. 
Zodra een vergunning aanwezig is, mag een aanvraag voor SDE subsidie worden ingediend. 
Naar verwachting zal dat voor een aantal locaties het geval zijn bij de RVO openstelling 
van a.s. oktober 2020 of later.

Voor de veldlocatie Punthorst te Staphorst (combi waterberging/zonneveld) is een 
vergunning aanwezig maar ontbreekt nog de netverklaring van netbeheerder Enexis wegens 
de situatie van overbelasting van het stroomnet. De netverklaring omvat de toestemming om 
aangesloten te kunnen worden op het stroomnet en is nodig om een SDE subsidieaanvraag 
in te kunnen dienen. Het contact hierover met Enexis is hecht.
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Bijlage 1:
Overzicht 16 rwzi locaties PV-installaties

PV-installatie op rwzi 
locaties

Vergunning in bezit SDE subsidiebeschik-
king in bezit

1. Beilen ja ja
2. Smilde ja ja
3. Vollenhove ja ja
4. Kampen ja ja
5. Zwolle Spoolde ja ja
6. Meppel ja ja
7. Dalfsen ja ja
8. Olst ja Beoordeling RVO 
9. Raalte ja idem
10.Heino ja idem
11.Echten ja idem
12.Genemuiden Bestemmingplan

procedure loopt.
Indienen aanvraag 
okt. 2020 of later.

13.Zwolle Hessenpoort idem idem
14.Deventer idem idem
15.Steenwijk idem idem
16.Perceel naast Zwolle 
     Spoolde

idem 2021 of later


