
 

 

Voorbereiding van uw aanvraag, welke bijlagen moet u meesturen? 

 

In het aanvraagformulier voor de SDE+ 2014 wordt een aantal bijlagen gevraagd. Naar welke 

bijlagen wordt gevraagd en (wanneer) zijn ze voor uw aanvraag van toepassing? 

Hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende bijlagen en in hoeverre de bijlage 

wel/niet relevant is voor een bepaalde technologie. De voor de aanvraag benodigde bijlagen 

stuurt u mee met uw aanvraag in het eLoket. U scant de bijlagen in en voegt ze als ‘upload’ toe 

aan uw aanvraag. Raadpleeg hierover ook het document Wegwijs in het eLoket. 

 

Beschrijving bijlagen 

Toestemming van de eigenaar 

Bent u zelf niet de eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie? Volgens de 

SDE(+) moet u voor of op het moment van de aanvraag toestemming hebben van de eigenaar 

van de beoogde locatie. In het aanvraagformulier geeft u aan of u al dan niet de eigenaar bent 

van de beoogde locatie en zo nee, dan bent u verplicht om een verklaring van de eigenaar met 

uw aanvraag mee te sturen. In deze verklaring moet hij/zij verklaren toestemming te geven om 

de productie-installatie op de beoogde locatie te installeren en te exploiteren. 

 

Haalbaarheidsstudie 

Aanvragers met een installatievermogen gelijk aan of groter dan 0,5 MW, 500 kWp resp. 50 

/uur moeten een haalbaarheidsstudie meesturen. De haalbaarheidsstudie bestaat in ieder 

geval uit een exploitatieberekening en een onderbouwing van het eigen vermogen en de 

financiering. Voor de exploitatieberekening kunt u gebruik maken van het Model 

Exploitatieberekening SDE+. Meer informatie leest u in de Handleiding Haalbaarheidsstudie 

SDE+ 2014 op de SDE pagina onder ‘Aanvragen’. Onderaan de pagina vindt u de downloads. 

 

Geologisch onderzoek 

Wilt u een aanvraag indienen voor geothermie? Dan bent u verplicht een geologisch onderzoek 

met de subsidieaanvraag mee te sturen. De verplichte format voor dit onderzoek is te vinden op 

de SDE pagina Geothermie. Een rapport Geologisch Onderzoek SEI Aardwarmte voldoet ook aan 

de gestelde eisen van een Geologisch onderzoek voor de SDE+. Meer informatie is te vinden op 

de pagina van de SEI. 

 

Benodigde vergunningen 

In de meeste gevallen zijn voor de productie-installatie een of meer vergunningen vereist. Deze 

vergunningen moet u meesturen met de aanvraag. Als aanvrager wordt u geacht op de hoogte 

te zijn van de vergunningvereisten voor de productie-installatie waarvoor u een 

subsidieaanvraag in wilt dienen. 

 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/aanvragen-stimulering-duurzame-energieproductie-sde
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/aanvragen-stimulering-duurzame-energieproductie-sde
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/aanvragen-stimulering-duurzame-energieproductie-sde
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/aanvragen-stimulering-duurzame-energieproductie-sde
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/geothermie-sde-2013
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sei-risicos-dekken-voor-aardwarmte


 

 

 

 

  

In het aanvraagformulier wordt gevraagd of voor de productie-installatie één of meer 

vergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vereist zijn 

(Omgevingsvergunning) en/of dat een vergunning op grond van hoofdstuk 6, paragraaf 6 van 

het Waterbesluit (Watervergunning) of op grond van de Mijnbouwwet vereist is. U geeft op het 

formulier aan of de gevraagde vergunningen vereist zijn. Als u een vraag met ‘ja’ beantwoordt, 

moet u de vergunning meesturen. Voor zon aanvragen geldt dat een omgevingsvergunning in 

het geval u de installatie in ‘veldopstelling’ opstelt, vereist is. Als u kunt aantonen dat in uw 

geval geen omgevingsvergunning vereist is, stuur dan documentatie met uw aanvraag mee 

waaruit dit blijkt.  

 

Voor de geothermie aanvragen geldt dat een omgevingsvergunning vereist is en in plaats van 

een vergunning of vergunningen op grond van de Wabo ook kan worden volstaan met (een) 

vergunning(en) op grond van de Woningwet en de Wet ruimtelijke ordening. De vergunning(en) 

voor het aanleggen van de geothermische bron moeten worden meegestuurd, de vergunning(en) 

voor de exploitatie niet. De opsporingsvergunning in het kader van de Mijnbouwwet moet zijn 

verleend en dient tevens te worden meegestuurd met de SDE+ aanvraag. 

 

Als de (individuele) productie-installatie deel uitmaakt van een groen gas hub wordt ook 

gevraagd naar de omgevingsvergunning van de centraal geplaatste installatie. 


