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groene energie
Wijzigingen in subsidieland 2019

Door Alex Robben
Robben Groene Energie

De feestdagen staan voor de deur, 2018 loopt op zijn eind. Een periode om terug te kijken, maar zeker ook om vooruit te kijken. 2019 komt eraan en we kunnen ons beter maar op tijd voorbereiden op de dingen die gaan komen. In onze sector gaat
het dan om nieuwe wetten en regelgeving. Hieronder probeer ik de belangrijkste wijzigingen alvast in kaart te brengen voor
zover deze nu bekend zijn. Noteer zeker ook in uw agenda de nieuwe consumentenbeurs die in mei voor de eerste keer gaat
plaatsvinden in de Brabanthallen in Den Bosch.
35 procent subsidie voor sportclubs bij aanschaf
zonnepanelen en zonnecollectoren in 2019
Per 1 januari 2019 gaat de subsidieregeling stimulering
bouw en onderhoud sportaccommodaties van start.
Zonnepanelen en zonnecollectoren komen voor 35 procent subsidie in aanmerking. Deze nieuwe subsidieregeling wordt uitgevoerd door DUS-I wat staat voor Dienst
Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Deze nieuw regeling volgt de EDS op wat staat voor Energiebesparing en
Duurzame energie Sportaccommodaties. De nieuwe
regeling in het kort:
- Er mag meerdere keren een aanvraag worden gedaan.
- Een subsidieaanvraag moet minimaal 5.000 euro zijn
- Er is een aanvullende subsidie van 15 procent voor het
opwekken van duurzame energie, energiebesparing en
toegankelijkheid. Zowel zonnepanelen, zonnecollectoren, warmtepompen als ledverlichting komen daarmee
in aanmerking voor 35 procent subsidie.
- In 2019 is 87 miljoen euro subsidie beschikbaar dat
wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst.
- DUS-I vermeldt dat het doen van een volledige aanvraag gemiddeld een uur kost.

Regeling SDE+ wordt SDE++
Nog niet meteen in 2019, maar met ingang van 2020
wordt de SDE+-regeling uitgebreid en vernoemd tot
SDE++. De SDE++ is een kortere naam voor
Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie die zich
niet meer beperkt tot duurzame energieproductie, maar
zich ook gaat richten op CO2-reductie. Zowel de SDE+
als de SDE++ zijn bedoeld om bij te dragen aan een uitgiftereductie van CO2 van 49 procent in 2030. Het verschil in technieken is dat er bij de SDE++ vooral wordt
uitgegaan van 'vermeden CO2' in plaats van 'opgewekte
duurzame energie'.

ISDE: investeringssubsidie duurzame energie
voor particulieren en zakelijke gebruikers 20162020
Ook deze subsidie loopt nog steeds. Voor 2018 was
€ 100 miljoen beschikbaar, voor 2019 is het budget op
het moment van schrijven nog niet bekend. De subsidieregeling ISDE wordt gebruikt om de doelen uit het
Energieakkoord te halen. Voor meer info kunt u terecht
op de site van de RVO: www.rvo.nl.
Voor ondernemers gaat in
2019 de EIA omlaag naar 45
procent
De EIA staat voor Energie Investerings Aftrek waarbij ondernemingen
in 2018 nog 54,5 procent van de aanschafkosten kunnen aftrekken. In
2019 gaat dit percentage naar 45
procent, wellicht een reden om een
investering nog naar voren te halen.

Agenda
Zojuist bekend geworden: nieuwe
consumentenbeurs Huis & Energie –
eerste editie. 24-26 mei 2019, Brabanthallen in Den Bosch. Geheel
nieuw event en een nieuw concept
over duurzaamheid en besparing.
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