ZONNESTROOM OOK IETS
VOOR UW BEDRIJF?

DUURZAAM ONDERNEMEN

INVESTEREN IN GROEN? GEWOON DOEN!

Voor bedrijven zijn er vele mogelijkheden om
energiebesparende maatregelen te treffen. Naast de financiële
voordelen die dergelijke maatregelen bieden ten aanzien van
uw energierekening, bieden deze tevens de mogelijkheid om
uw onderneming te onderscheiden van de concurrentie.
Om te beoordelen of uw bedrijfspand geschikt is voor de
plaatsing van zonnepanelen kunt u de Zonatlas
(www.zonatlas.nl) raadplegen.
SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN
Een duurzaam ondernemer is een toekomstgerichte
ondernemer. Voor ondernemingen zijn er diverse
subsidiemogelijkheden beschikbaar voor
verduurzamingsmaatregelen. Op de website van Rijksdienst
voor Ondernemend Nerderland (www.rvo.nl) vindt u een
overzicht van alle lopende subsidie-trajecten waarvan de
volgende voor u wellicht het meest interessant zijn:
EIA – Energie-investeringsaftrek
Fiscaal voordeel voor bedrijven die investeren in
energiezuinige technieken en duurzame energie.
ISDE en SDE+ - Investeringssubsidie en Stimuleringsregeling
Duurzame Energie
Met de ISDE kunt u subsidie krijgen voor de aanschaf van
zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en
palletkachels. De regeling is beschikbaar voor zowel
particulieren als zakelijk gebruikers. Vanaf 12 maart 2019 kunt
u zich bovendien weer aanmelden voor de SDE+-regeling, die
goede mogelijkheden biedt voor financiering van
zonnestroominstallaties.
FINANCIERING
Indien genoemde subsidiemaatregelen u onvoldoende
financiële mogelijkheden bieden om te verduurzamen bestaat
er altijd nog de mogelijkheid om uw dak ter beschikking te
stellen aan een energie-coöperatie. Een energie-coöperatie
investeert het particulier ingelegde vermogen in een
(grootschalige) zonnestroominstallatie, waarbij de deelnemers
het voor hen opgewekte vermogen mogen compenseren met
het verbruik van hun eigen huisaansluiting, middels de
zogeheten ‘postcoderoos-regeling’. Inmiddels is binnen de
gemeenten Edam-Volendam de coöperatie ‘Zon op EdamVolendam’ actief. Voor nadere info en eventuele
contactpersonen kunt u een mail sturen naar
duurzaamheid@edam-volendam.nl of kijk op de website van
Zon op Nederland (www.zonopnederland.nl).
Voorts is het mogelijk het dak van uw bedrijfspand ter
beschikking te stellen aan een ondernemer die voor het
gebruik van uw dak een vergoeding betaald. Binnen Nederland
zijn diverse partijen (waaronder Friesland-Campina en Essent)
actief op dit gebied. In de markt zijn verder goedkope
duurzaamheidsleningen beschikbaar ter ondersteuning van
duurzame initiatieven.
VRAGEN?
Duurzaamheid is niet een taak voor de gemeente alleen. Wij
gaan dan ook graag met u in gesprek over uw ambities,
wensen en vragen met betrekking
tot duurzaamheid. Voor deze en al uw andere duurzame
vraagstukken kunt u contact opnemen met
Jeroen Besseling, beleidsmedewerker duurzaamheid via
duurzaamheid@edam-volendam.nl.

Kijk op de website
www.edam-volendam.nl
voor meer duurzame inspiratie!

