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Exploitatie zon-PV: varianten
en beslisboom


Zonnepanelen maken een snelle opmars door in Nederland. Op daken van
woningen, bedrijfspanden en maatschappelijke instellingen worden steeds
vaker zonnepanelen geïnstalleerd.



Ook zijn de eerste veldopstellingen intussen realiteit, zowel in Groningen als daarbuiten.



De groei van zon-PV heeft te maken met de afgenomen kostprijs en de breed gedragen wens
om een duurzame energievoorziening tot stand te brengen. Kortom: zonnepanelen hebben
een maatschappelijk én financieel rendement.



Ieder zon-PV-systeem is het resultaat van een investeringsbesluit op basis van vooraf
verzamelde technische en financiële inzichten. Die zijn weer afhankelijk van de nodige
locatiespecifieke factoren, zoals de schaduwvrije ruimte voor zonnepanelen, het
stroomverbruik, het type aansluiting en de tarieven van de energieleverancier.



Deze factsheets bieden een toelichting op de verschillende exploitatievarianten die denkbaar
zijn voor zonne-energie. Wat zijn de opties en wanneer pas je welke constructie toe?



Vier verschillende exploitatievarianten staan hierbij centraal, te weten:







Salderen
SDE+ achter de meter
SDE+ met invoeding op net
Postcoderoos

Naast verschillende exploitatievormen zijn er diverse financieringsopties, om de gekozen
exploitatievorm in de praktijk mogelijk te maken. Lenen bij een bank of fonds,
leaseconstructies en crowdfunding zijn hiervan de belangrijkste voorbeelden.

Kleinverbruik ≤ 3x80 Ampère

Grootverbruik >3x80 Ampère

Zelf investeren Lening bank/fonds Crowdfunding

Salderen
Lening bank/fonds/crowdfunding
Zelf investeren

Postcoderoos
Zelf investeren

Lening bank/fonds Crowdfunding

SDE+ achter de meter

Zelf investeren Lening bank/fonds Crowdfunding

SDE+ met invoeding op net
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Beslisboom exploitatievarianten


De meest passende exploitatievariant voor een project is niet objectief vast te stellen, maar
hangt vooral af van de doelstellingen van de initiatiefnemer(s). Denk aan: samen duurzame
energie opwekken (niet op het eigen dak) of op de eigen locatie rendabel zonnepanelen
plaatsen.



Het type aansluiting op de projectlocatie bepaalt op voorhand de keuzemogelijkheden,
hoewel het soms voorkomt dat een bestaande aansluiting speciaal voor de zonnepanelen
wordt verzwaard, bijvoorbeeld om een exploitatie via de SDE+ mogelijk te maken.



Onderstaande beslisboom kan het keuzeproces voor de exploitatievariant en bijbehorende
financieringsvorm stroomlijnen.

Wie wil zonnestroom opwekken
en gebruiken?

Postcoderoos
Een eigenaar van een geschikt
dak of veld.

Is er een bestaande aansluiting?

Ja

Nee

Is de bestaande aansluiting groter
dan 3x80 Ampère?

Ja

Nee

SDE+ achter
de meter

Salderen

Is er nog ruimte op het dak of kan de
business case niet uit?
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Huishoudens, bedrijven, coöperaties of
organisaties zonder (geschikt) eigen dak.

SDE+ met invoeding
op net

Beslisboom financieringsvorm
Onderstaande beslisboom kan helpen bij het kiezen van de meest passende financieringsvorm.
Combinaties zijn ook mogelijk.

SDE+ achter de meter

Salderen

Wil en kan de eigenaar van de locatie zelf investeren?
Ja

Nee

Wil de gebruiker van de zonnestroom het exploitatierisico delen?

Operational
lease

Ja

Nee

Postcoderoos

Is externe financiering gewenst?

SDE+ met
invoeding op net

Ja

Nee

Zelf
investeren

Is een participatiemogelijkheid en/of draagvlak voor het project belangrijk?

Crowdfunding

Ja

Nee

Bank/fonds/
financial lease

Blijkt het project te klein voor deze types financiering?

Ja
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Nee

Postcoderoos of SDE+?
Een initiatiefnemer kan de SDE+ benutten voor zonnepanelen wanneer aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan:




productie van zonnestroom achter een grootverbruikersaansluiting ( > 3*80
Ampère);
minimaal 15 kWp zon-PV-vermogen (circa 55-60 panelen).

Een dergelijke ondergrens geldt niet voor postcoderoosprojecten. In die categorie blijken juist de
projecten met veel panelen praktisch onuitvoerbaar, omdat de wervingsopgave te groot is.
In de gemiddelde Groningse postcoderoos bevinden zich 8.200 huishoudens (potentiële deelnemers
van een postcoderoosproject). Als meer dan 1% van de gehele postcoderoos tot participatie moet
worden verleid, dan is de ledenwerving een opgave die al snel (te) veel tijd, moeite en geld kost
voor initiatiefnemers.
Let op: er zijn zowel “kleine” postcoderozen (met 1.000 huishoudens of nog minder) als “grote
postcoderozen” (met tienduizenden huishoudens, bijvoorbeeld in en rond de stad Groningen).
Type

Oppervlak

Aantal panelen

Aantal deelnemers

Aandeel van gemid-

Klein schuin dak

100 m2

60

Ca. 10

0,12%

Groot plat dak

1.000 m2

400

Ca. 67

0,82%

Klein veld

5.000 m2

1.250

Ca. 200

2,44%

Groot veld

30.000 m2

7.500

Ca. 1.250

15,24%

Overeenkomsten
De postcoderoos en SDE+ kennen in het algemeen de volgende overeenkomsten:






Functie = wegnemen onrendabele top van duurzaam project
Exploitatiesubsidie per geproduceerde kWh en garantie m.b.t. 15-jarige duur
Rijksoverheid als bevoegd gezag
Projectrealisatie mogelijk met geleend geld

Verschillen
De regelingen kennen daarnaast de volgende verschillen:
SDE+

Postcoderoos

Doel

Meer duurzame energie

Collectieve opwek duurzame energie

Concept

Paneel op eigen dak/grond

Paneel op andermans dak/grond

Tijdshorizon

3 jaar tijd na gunning voor realisatie

Korting start na beschikking

Waar?

Alleen op grootverbruikerslocaties

Op groot- en kleinverbruikerslocaties

Omvang?

Minimaal 15 kWp (ca. 60 panelen)

Elke omvang, maar echt kansrijk als
wervingsopgave < 1% is

Beschikbaarheid

Grote concurrentie tussen duurzame
projecten, kans op gunning is afhankelijk van inschrijfbedrag en -moment

Altijd beschikbaar

Limiet bijdrage

Subsidie tot 950 kWh/kWp

EB-vrijstelling tot eigen verbruik
(max. 10.000 kWh)

Wie?

Iedereen kan participeren (meestal
locatie-eigenaar of derde partij)

Participanten binnen postcoderoos

Varianten

Gefaseerde openstelling met
oplopende subsidie

Geen aparte tranches

Dynamiek

Exacte bijdrage jaarlijks opnieuw vastgesteld o.b.v. kostprijs stroom

Voordeel hangt af van ontwikkeling
hoogte EB-tarief in eerste schijf

Organisatie

Eenvoudig

Complexer
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Postcoderoos


De postcoderoos is de meer gangbare naam voor de Regeling Verlaagd
Tarief.



Deze regeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonnestroom die
coöperatie- of VvE-leden als collectief opwekken.



Hiervoor is een VvE of coöperatie nodig met kleinverbruikers als leden en financiers van de
zonnepanelen. Dit kunnen zowel huishoudens zijn als bedrijven of organisaties, mits zij een
maximaal aandeel van 20% hebben in de coöperatie.



Dankzij de postcoderoos is salderen op afstand een feit. Dit betekent praktisch dat
zonnepanelen niet langer op het eigen huis of bedrijfspand hoeven te liggen, maar ook
elders geïnstalleerd kunnen.



Voorwaarde is dat de leden in de nabijheid van de panelen wonen, in de postcoderoos. Deze
roos bestaat uit het postcode-4-gebied waarin de zonnepanelen liggen, plus alle
aangrenzende postcode-4-gebieden.



Wanneer de panelen in een ongunstige postcoderoos liggen (met weinig mensen of
bedrijven), dan kan de coöperatie kiezen voor een aangrenzend postcode-4-gebied als kern.
De postcoderoos is dan veranderd in de postcoderups.



De coöperatie geeft jaarlijks aan de leveranciers van de leden door hoeveel zonnestroom de
panelen hebben opgewekt. De leveranciers verrekenen vervolgens de vrijstelling van de
energiebelasting op de jaarnota.

Voorbeeldproject
Als voorbeeld gebruiken we de daken van Sporthal Corpushuys in Groningen. Hier is ruimte voor
485 zonnepanelen op de verschillende platte daken.

De mogelijke opstelling van 485 zonnepanelen op Sporthal Corpushuys in Groningen.
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Uitgangspunten business case
Voor het berekenen van de financiële haalbaarheid zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Uitgangspunten
Algemeen
Zonne-energievermogen

130.950

Wp

Verwachte zonnestroomproductie

935

kWh/kWp (jaar 1)

Totale jaarproductie

122.348

kWh (jaar 1)

Vermogensdegradatie zonnepanelen

0,40%

Per jaar

Levensduur zonnepanelen

25

Jaar

1,09

Euro excl. BTW

142.300

Euro excl. BTW

Verkoopprijs geproduceerde stroom

0,0350

Euro excl. BTW per kWh

Energiebelastingvoordeel coöperatieleden

0,1013

Euro excl. BTW per kWh

Inflatie

2%

Per jaar

Vergoeding dakeigenaar voor locatie

1

Euro per paneel per jaar

Administratiekosten coöperatie

0,8%

Van de investering per jaar

Beheer en onderhoud, incl. reservering omvormers

1,5%

Van de investering per jaar

Jaarlijkse kosten netaansluiting en meetkosten

0,125%

Van de investering per jaar

Indexatie energiebelastingtarief

2%

Per jaar

Investering
Inschatting totale kosten incl. virtuele aansluiting, oprichtingskosten coöperatie en ledenwerving
Verwachte totale investering
Exploitatie



Op een kleinverbruikerslocatie moet een nieuwe aansluiting gerealiseerd worden. Op een
grootverbruikerslocatie mag de netbeheerder een (goedkopere) virtuele aansluiting realiseren.



Afhankelijk van de projectomvang en de postcoderoos kan de ledenwerving een grote (dure)
of kleine (goedkope) opgave blijken.



De financiële exploitatie gaat buiten de energierekening van de dakeigenaar om. Wel kan
deze een vergoeding ontvangen voor het beschikbaar stellen van het dak.

Resultaten business case
De resultaten van de business case zijn als
volgt (voor coöperatieleden):



Projectrendement:

5,9%



Terugverdientijd:

9,7 jaar



Cumulatieve kasstroom
per paneel:
€ 154,51

In de kasstroomgrafiek is te zien dat de
investering binnen 10 jaar is terugverdiend.
Het energiebelastingtarief dat de overheid
Kasstroomontwikkeling bij een investering in een zonnepaneel uit het collectieve project.
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jaarlijks opnieuw vaststelt, is een gevoelige
parameter voor de financiële uitkomsten.

SDE+ achter de meter


De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is geïntroduceerd om de
realisatie van grootschalige duurzame energieopwekking te stimuleren.



Deze exploitatiesubsidie kan worden aangevraagd door de beoogde eigenaar of gebruiker
van het systeem. Dit kan een privépersoon, een publieke partij of een private partij zijn. De
aanvrager mag, maar hoeft niet gelijk te zijn aan de locatie-eigenaar. In het laatste geval is
wel een toestemmingsverklaring van de eigenaar nodig bij de subsidieaanvraag.



Zonne-energie-installaties die aangesloten worden op grootverbruiksaansluitingen (groter
dan 3x80 Ampère) komen in aanmerking voor de SDE+ exploitatiesubsidie, mits er minimaal
15 kWp vermogen wordt geplaatst (ongeveer 55-60 zonnepanelen).



De SDE+ voorziet in subsidiëring van de daadwerkelijk geproduceerde duurzame energie. In
het geval van zonne-energie ontvangt de exploitant een vastgesteld bedrag per kWh, voor
een gegarandeerde periode van vijftien jaar.



De SDE+ wordt gefaseerd opengesteld: in de eerste fase kan alleen tegen het laagste
subsidietarief worden aangevraagd. De maximale subsidie loopt per fase op, maar het risico
bestaat dat het budget na verloop van tijd “op” is. De SDE+ kan op 0,1 cent nauwkeurig
worden aangevraagd. Het maximale basisbedrag voor aanvragen in 2017 voor zon-PV is 12,5
cent per kWh.



De exacte hoogte van de subsidie wordt jaarlijks vastgesteld en is samengesteld uit het vaste
basisbedrag (maximaal € 0,125 per kWh) minus het jaarlijks opnieuw vastgestelde
correctiebedrag. Voor 2017 is het voorlopige correctiebedrag € 0,035 per kWh. De SDE+
wordt jaarlijks verstrekt tot een maximum van 950 kWh/kWp.

Voorbeeldproject
Als voorbeeld gebruiken we MFC De Noordsuythoeve in Noordbroek. Op de daken van dit MFC is
ruimte voor schaduwvrije plaatsing van 276 zonnepanelen.

De mogelijke opstelling van 276 zonnepanelen op MFC De Noordsuythoeve in Noordbroek.
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Uitgangspunten business case
Voor het berekenen van de financiële haalbaarheid zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Uitgangspunten
Algemeen
Zonne-energievermogen
Verwachte zonnestroomproductie
Totale jaarproductie
Vermogensdegradatie zonnepanelen
Levensduur zonnepanelen
Aandeel direct verbruikte zonnestroom
Investering
Inschatting totale kosten
Verwachte totale investering
Exploitatie
Verrekenprijs per kWh direct verbruikte stroom
Gemiddelde vergoeding per teruggeleverde kWh
Netto SDE+-bijdrage (2017) bij basisbedrag € 0,11
Inflatie
Beheer en onderhoud, incl. reservering omvormers
Ontwikkeling leveringstarief stroom jaar 1-5
Indexatie leveringstarief stroom > jaar 5
Indexatie energiebelasting incl. ODE

74.520
930
69.300
0,40%
25
85%

Wp
kWh per kWp (jaar 1)
kWh (jaar 1)
Per jaar
Jaar
Van de productie

1,05
78.250

Euro excl. BTW per Wp
Euro excl. BTW

0,0642
Euro excl. BTW per kWh
0,0400
Euro per kWh
0,0750
Euro per kWh
2%
Per jaar
1,5%
Van de investering per jaar
Volgens actuele prijzen op groothandelsbeurs
1%
Per jaar
3%
Per jaar



De verwachte productie hangt vooral af van de oriëntatie van de zonnepanelen en de
hellingshoek. Als de panelen schaduwvrij zijn, is een productie tussen de 850 kWh/kWp (bij
oostelijke of westelijke oriëntatie) en 1.000 kWh/kWp reëel.



De kosten hangen niet alleen af van de projectschaal en de types panelen en omvormers,
maar ook van kabellengtes en aanpassingen in de elektravoorzieningen.



De waarde van een direct verbruikte kWh is de optelsom van de vermeden inkoopkosten, de
energiebelasting en de variabele transportkosten.

Resultaten business case
De resultaten van de business case zijn als
volgt:



Projectrendement:

7,9%



Terugverdientijd:

9,7 jaar



Cumulatieve kasstroom: € 82.880

In de kasstroomgrafiek is te zien is dat de
investering binnen 10 jaar is terugverdiend.
De uitkomsten zijn al snel meer of minder
Kasstroomontwikkeling bij een investering in
zonnepanelen.

gunstig

naarmate

het

aandeel

direct

verbruik hoger of lager uitvalt. Ook het
basisbedrag van de SDE+ is een zeer
gevoelige variabele. Na 15 jaar stopt de
bijdrage vanuit de SDE+.
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SDE+ met directe invoeding op net


Bij directe invoeding op het net wordt speciaal voor de zonnepanelen een
nieuwe aansluiting gerealiseerd.



Meestal wordt dit gedaan bij veldopstellingen waar nog geen aansluiting aanwezig is. Dit komt
echter ook voor op locaties waar de bestaande aansluiting te klein is voor het voorziene
zonnepanelenproject.



Om een rendabele business case te krijgen, is een SDE+-beschikking nodig. Het rendement ligt
echter lager dan bij dakgebonden projecten op een bestaande aansluiting. Dit komt door de
kosten voor het aanleggen en in stand houden van de nieuwe aansluiting. Ook zijn de
opbrengsten lager doordat geen sprake is van vermeden energiebelasting- of transportkosten.



Wanneer de zonnepanelen in een veldopstelling worden geplaatst, moet rekening worden
gehouden met planologische procedures. Een omgevingsvergunning is altijd nodig en in
sommige gevallen moet ook het bestemmingsplan worden aangepast.



Op sommige locaties kan daarnaast landschappelijke inpassing van het zonnepark nodig zijn.



In de exploitatiefase moet rekening worden gehouden met het betalen van OZB.

Voorbeeldproject
Als voorbeeld gebruiken we een braakliggend bedrijventerrein in Veendam. Hier is ruimte voor een
zonnepark bestaande uit 5.900 zuidelijk georiënteerde zonnepanelen.

De mogelijke opstelling van 5.900 zonnepanelen in een zonnepark.
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Uitgangspunten business case
Voor het berekenen van de financiële haalbaarheid zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Uitgangspunten
Algemeen
Zonne-energievermogen
Verwachte zonnestroomproductie
Totale jaarproductie
Vermogensdegradatie zonnepanelen
Levensduur zonnepanelen
Investering
Inschatting totale kosten incl. nieuwe aansluiting,
omgevingsvergunning en leges
Verwachte totale investering
Exploitatie
Verkoopprijs geproduceerde stroom incl. GvO
Netto SDE+-bijdrage (2017) bij basisbedrag € 0,11
Inflatie
Beheer en onderhoud, incl. reservering omvormers
Jaarlijkse kosten netaansluiting en meetkosten
OZB
Ontwikkeling leveringstarief stroom jaar 1-5
Indexatie leveringstarief stroom > jaar 5

1.593.000
980
1.561.140
0,40%
25

Wp
kWh/kWp (jaar 1)
kWh (jaar 1)
Per jaar
Jaar

1,00

Euro excl. BTW

1.593.340

Euro excl. BTW

0,0350
Euro excl. BTW per kWh
0,0750
Euro per kWh
2%
Per jaar
1,5%
Van de investering per jaar
0,125%
Van de investering per jaar
0,17%
Van de investering per jaar
Volgens actuele prijzen op groothandelsbeurs
1%
Per jaar



De verwachte productie hangt vooral af van de oriëntatie van de zonnepanelen en de
hellingshoek. Als de panelen schaduwvrij zijn, is een productie tussen de 850 kWh/kWp (bij
oostelijke of westelijke oriëntatie) en 1.000 kWh/kWp reëel.



De kosten hangen niet alleen af van de projectschaal en de types panelen en omvormers, maar
ook van benodigde kabellengtes.



Een energieleverancier betaalt de producent voor de zonnestroom en de bijbehorende
Garanties van Oorsprong, waarmee zij groene stroom aan klanten kan leveren.

Resultaten business case
De resultaten van de business case zijn
als volgt:



Projectrendement:

4,8%



Terugverdientijd:

11,5 jaar



Cumulatieve kasstroom: € 823.240

In de kasstroomgrafiek is te zien dat de
investering na ruim 11 jaar is terugverdiend.
Kasstroomontwikkeling bij een investering in
zonnepanelen.
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Salderen


Kleinverbruikers met een aansluiting van maximaal 3x80 Ampère kunnen zelf
geproduceerde zonnestroom salderen met het eigen verbruik op de locatie.



Salderen betekent dat door de energieleverancier alleen het netto jaarverbruik in rekening
wordt gebracht. Als in de zomer bijvoorbeeld veel zonnestroom wordt geproduceerd, wordt
dit verrekend met verbruik in de wintermaanden. Dit gebeurt tegen hetzelfde tarief, inclusief
energiebelasting, opslag duurzame energie (ODE) en eventueel BTW.



Wordt er over de periode van een jaar meer geproduceerd dan verbruikt, dan wordt hiervoor
een reële vergoeding betaald. Deze vergoeding is exclusief energiebelasting en ODE. Deze
vergoeding is veel lager en daarom is het niet zinvol meer te produceren dan het eigen
verbruik.



Salderen kan in ieder geval nog tot 2020. In het voorjaar van 2017 wordt bekend wat er na
2020 met de salderingsregeling gebeurt. Mogelijk wordt deze versoberd of komt er een
maximale termijn, maar het is ook denkbaar dat de regeling blijft zoals deze nu is.



De minister heeft aangegeven dat bij een wijziging een overgangsregeling wordt opgezet voor
mensen die al zonnepanelen hebben laten plaatsen.

Voorbeeldproject
Voor de voorbeeld business case gebruiken we een boerderij in Warffum. Op de zuidgerichte daken
van deze boerderij is ruimte voor schaduwvrije plaatsing van 90 zonnepanelen.

De mogelijke opstelling van 90 zonnepanelen op een boerderij in Warffum.
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Uitgangspunten business case
Voor het berekenen van de financiële haalbaarheid zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Uitgangspunten
Algemeen
Zonne-energievermogen
Verwachte zonnestroomproductie
Totale jaarproductie
Vermogensdegradatie zonnepanelen
Levensduur zonnepanelen
Looptijd salderen
Investering
Inschatting totale kosten
Verwachte totale investering
Exploitatie
Waarde kWh uit panelen
Inflatie
Beheer en onderhoud, incl. reservering omvormers
Ontwikkeling leveringstarief stroom jaar 1-5
Indexatie leveringstarief stroom > jaar 5
Indexatie energiebelasting incl. ODE

24.300
970
23.570
0,40%
25
25

Wp
kWh per kWp (jaar 1)
kWh (jaar 1)
Per jaar
Jaar
Jaar

1,10
26.730

Euro excl. BTW per Wp
Euro excl. BTW

0,1085
Euro excl. BTW per kWh
2%
Per jaar
1,5%
Van de investering per jaar
Volgens actuele prijzen op groothandelsbeurs
1%
Per jaar
3%
Per jaar



De verwachte productie hangt vooral af van de oriëntatie van de zonnepanelen en de
hellingshoek. Zonder schaduw is een productie tussen de 850 kWh/kWp (bij oostelijke of
westelijke oriëntatie) en 1.000 kWh/kWp reëel.



De kosten hangen niet alleen af van de projectschaal en de types panelen en omvormers,
maar ook van kabellengtes en eventuele aanpassingen in de elektravoorzieningen.



De waarde van een kWh uit de zonnepanelen is de optelsom van de vermeden inkoopkosten,
het gemiddelde energiebelastingtarief en de opslag duurzame energie.

Resultaten business case
De resultaten van de business case zijn als
volgt:



Projectrendement:

8,1



Terugverdientijd:

11,5 jaar



Cumulatieve kasstroom: € 42.480

In de kasstroomgrafiek is te zien dat de
investering na 11,5 jaar is terugverdiend.
De zonnepanelen gaan mimimaal 25 jaar
mee.
Kasstroomontwikkeling bij een investering in
zonnepanelen.

De

positief
salderen

uitkomsten
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ophoudt.

worden
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Financieringsvarianten


In de factsheets over salderen, de SDE+, directe invoeding op het net en de
postcoderoos zijn we vooralsnog uitgegaan van de inbreng van eigen geld
van de initiatiefnemer(s) voor de zonnepanelen.



Dit is de variant die uiteindelijk, na 25 exploitatiejaren, absoluut gezien het grootste
financiële voordeel oplevert.



Soms ontbreekt echter de wil of de mogelijkheid zelf de (volledige) financiering te verzorgen.
In dat geval bestaan voldoende opties om de panelen alsnog op het dak of in het veld te
krijgen, door het project (ten dele) extern te financieren.



Het aantrekken van financiering kan bij een goed projectrendement ook een bewuste keuze
zijn om het rendement op het ingebrachte eigen vermogen te vergroten: de zogenaamde
hefboom.

Lening




Wanneer de business case een positieve uitkomst heeft, bestaan diverse mogelijkheden om
externe projectfinanciering aan te trekken. Rente en aflossing worden dan voldaan vanuit de
opbrengsten van de zonnepanelen. Hieronder volgen vier voorbeelden:



Banken - een bank kan zich buigen over de business case en mogelijk hiervoor
financiering beschikbaar stellen, meestal tot maximaal 75-80% van de investeringssom.



Lokale of regionale fondsen - in veel regio’s bestaan goedgevulde fondsen voor
duurzame projecten, soms als vreemd vermogen (met lage rentes) en soms
“achtergesteld” als vervanging van eigen vermogen (met hogere rentes). Daarnaast
bieden gemeenten regelmatig laagrentende leningen aan voor duurzame projecten.



Crowdfunding - steeds meer duurzame projecten worden door een veelheid aan
mensen en organisaties gecrowdfund via online platforms. Hiermee ontstaat een
participatiemogelijkheid voor iedereen, zonder dat de wetten van de postcoderoos van
toepassing zijn. Naast de financiering resulteert crowdfunding in draagvlak voor en
saamhorigheid bij het project.



Financial lease - Hiermee wordt een huurkoopconstructie bedoeld die professionele
exploitanten van zon-PV-systemen aanbieden. De dakeigenaar wordt direct
economisch eigenaar en de installatie komt dus direct op de balans te staan.

In het algemeen geldt dat externe financiering aantrekken eenvoudiger is wanneer de
investeringsbehoefte groot is. Crowdfunding vormt hierop de uitzondering.

Operational lease


Een populaire vorm van externe financiering is de operational lease, een constructie die
professionele exploitanten van zon-PV-systemen aanbieden.



Belangrijkste kenmerk hiervan is dat naast de financieringslast ook de (meeste)
exploitatierisico’s door deze derde partij worden overgenomen, doordat (in het geval van
grootverbruikers) de SDE+ wordt overgedragen. De leasepartij heeft dan net als de
dakeigenaar baat bij een zo groot mogelijke zonnestroomproductie.



De derde partij blijft juridisch en economisch eigenaar van de zonnepanelen tijdens de lease,
die meestal 15 jaar loopt.
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Daarnaast zijn beheer en onderhoud en een reservering voor de vervanging van de
omvormers volledig de verantwoordelijkheid van de derde partij. Daarom wordt ook wel
gesproken van een ontzorgvariant.



Na de lease neemt de gebruiker van de stroom het systeem over tegen de wettelijk verplichte
restwaardesom. Er resteren dan nog minstens 10 exploitatiejaren.



De hoogte van de leasesom is volledig afhankelijk van de business case die van toepassing
zou zijn bij een eigen investering door de gebruiker van de zonnestroom. Des te gunstiger de
business case, des te groter het voordeel voor de dakeigenaar.

In veel gevallen leidt een leaseconstructie
voor zonnepanelen tot een direct voordeel
op de energierekening, zonder zelf te
hoeven investeren.

Voorbeeldproject


Als voorbeeld gebruiken we opnieuw MFC De Noordsuythoeve in Noordbroek. Een eigen
investering door het MFC zou een positief rendement van bijna 8% opleveren bij gunning van
de SDE+ in de tranche van € 0,11 per kWh.



Nu gaan we uit van een 15-jarige operational lease, met overdracht van de SDE+. Voor de
business case gelden exact dezelfde uitgangspunten.



Het MFC bespaart tijdens de lease al honderden euro’s per jaar op de energienota, zoals de
tabel laat zien. Na de lease betaalt De Noordsuythoeve de overnamesom, waarna zij nog
minimaal 10 jaar van gratis stroom profiteert.

Operational lease

2017

2018

2019

2020

2025

2030

2031

2032

2041

Vermeden stroomlasten € 4.111,09 € 3.914,29 € 3.929,61 € 4.027,16 € 4.354,67 € 4.625,59 € 4.682,55

€ 4.740,48 € 5.308,89

Totaal inkomsten

€ 4.111,09 € 3.914,29 € 3.929,61 € 4.027,16 € 4.354,67 € 4.625,59 € 4.682,55

€ 4.740,48 € 5.308,89

Leasebedrag
Overnamesom
Beheer & Onderhoud

-€ 3.173,43 -€ 3.173,43 -€ 3.236,90 -€ 3.301,64 -€ 3.645,28 -€ 4.024,68 -€ 4.105,17 € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
-€ 9.780,75 € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
-€ 1.002,94 -€ 1.198,61

Totaal kosten

-€ 3.173,43 -€ 3.173,43 -€ 3.236,90 -€ 3.301,64 -€ 3.645,28 -€ 4.024,68 -€ 13.885,92 -€ 1.002,94 -€ 1.198,61

Jaarlijkse cashflow

€ 937,66

€ 740,86

€ 692,71

€ 725,53

Cumulatieve cashflow na 25 jaar: € 40.008,10

De inkomsten en uitgaven behorend bij een 15-jarige operational lease.
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€ 709,40

€ 600,92

-€ 9.203,37 € 3.737,54 € 4.110,28

Kasstroomontwikkeling bij een operational lease in vergelijking met die van een eigen
investering.
Dankzij de lease hoeft het MFC niet zelf te investeren in de zonnepanelen. Het totale voordeel is na
25 jaar circa € 40.000. Wanneer het systeem wel met eigen middelen zou zijn gefinancierd, dan was
de totale kasstroom na 25 jaar ongeveer € 80.000 geweest.

het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts is een initiatief van

