
Beter rendement door het delen van panelen met de buurt 
 
Er is een nieuwe postcoderoos regeling gemaakt, die begin 2021 ingaat. De nieuwe 
postcoderoos regeling lijkt sterk op de Subsidie Duurzame Energieregeling (SDE++).  
 
Kansen voor dakeigenaren 
De nieuwe postcoderoos regeling biedt kansen voor bedrijven die daken willen beleggen 
met panelen. En met de SDE++ regeling nog niet goed uit de voeten konden.  
 
De voordelen van een postcoderoos project voor de dakeigenaar zijn:  
• De gebouweigenaar (en/of de huurder) kan zelf deelnemen in het project, en een 
hoger rendement halen dan bij een SDE++ project; 
• De gebruiker van het gebouw kan de stroom die van het dak komt (deels) zelf 
gebruiken en zo geld besparen op de stroomrekening; 
• De dakeigenaar kan het dak verhuren aan een lokale energiecoöperatie, daarmee 
geld verdienen en tegelijkertijd een duurzaam gezicht laten zien aan de omgeving; 
• De zonnepanelen op het dak tellen mee in het energielabel voor het gebouw; 
 
Om dit te bereiken kan GreenBiz de volgende stappen zetten: 
1. GreenBiz gaat op uw verzoek in overleg met de lokale energie coöperatie (zoals in 
Uitgeest, zie www.zonopuitgeest.nl).  
2. GreenBiz onderzoekt hoeveel panelen u kwijt kunt in een postcoderoos project, 
afhankelijk van het aantal leden, en de investering die de leden willen doen.  
3. GreenBiz vraagt voor grote daken voor een deel van het project geen SDE++ aan, 
maar via de samenwerking met de lokale energie coöperatie de postcoderoos subsidie en 
vraagt u het postcoderoos deel van het project op een aparte meter te zetten. 
 
Het verschil met de SDE++ zit hem vooral in de hieronder genoemde zaken, en kent zowel 
voor- als nadelen: 
 
Voordelen: 

 De subsidie per kWh is voor de Postcoderoos regeling aanzienlijk hoger dan voor de 
SDE++ regeling. Voor zonnepanelen op een kleinverbruikers aansluiting is het 
basisbedrag straks 14,6 ct/kWh, en voor panelen op een grootverbruikers aansluiting 
12,1 ct/kWh. Dit terwijl het basisbedrag in de SDE++ voor panelen op een dak met 
een vermogen tussen de 15 kW en 1MW slechts 7,4 ct/kWh is.  

 Voor de postcoderoos regeling kan ook gebruik gemaakt worden van klein verbruik 
aansluitingen tot 3*80A, terwijl voor de SDE++ een groot verbruik aansluiting nodig 
is. Dat maakt het aantal daken dat in aanmerking komt veel groter. 

 Neemt ook gebouwen met een klein verbruik aansluiting mee in de te onderzoeken 
daken, voor zover die daken een significant oppervlak hebben. 

 
Nadelen: 
• Een postcoderoos-project moet in eigendom zijn bij een coöperatie of een VVE. Voor 

zonprojecten moet er ten minste één lid zijn per 5 kW opgesteld vermogen. Dus bij 
een 15 kW project tenminste drie leden, en bij 300 kW ten minste zestig leden. Die 



leden moeten particulieren zijn, of (tot max 20%) bedrijven met een kleinverbruik 
aansluiting, en ze moeten wonen binnen de postcoderoos. 

• Voor de postcoderoos regeling is de maximale omvang van de installatie 300 kW, en  
SDE++ in kleinste variant tot 1 MW. 

 
 
Voor meer informatie zie https://energiesamen.nu/pagina/39/postcoderoos-regeling-in-het-
kort. Voor vragen neem contact op met Peter Bosma (Peter@duec.nl).  
 


