
ZUN OP’T DAK, 
GOUD VEUR GRUNN

INVESTEREN IN  
DUURZAME ENERGIE 
Een goede keuze voor alle bedrijven. En met de 

SDE+ subsidie ook financieel interessant voor 

grootverbruikers! Veel bedrijven maken hier al volop 

gebruik van én ook uw bedrijf komt in aanmerking. 

Doet u ook mee?

De gemeente Groningen heeft zich ten doel gesteld om in 2035 CO2-neutraal 

te zijn en voor 1 mei 2020, 12 MWp te ontwikkelen op daken van bedrijven 

en kantoren. De gemeente is hiervoor een pilot van 1 jaar gestart samen  

met de bedrijvenvereniging Zuidoost voor bedrijventerreinen Zuidoost. 

Ohpen Ingenieurs verzorgt hiervoor kosteloos en onafhankelijk advies. 

Hoe?, dat leggen wij u graag uit.
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WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN
Ohpen verkent graag met u de mogelijkheden voor 

zonnepanelen op uw bedrijfsdak. Hoeveel passen er op? Wat 

is de opwek? Voldoet de dakbedekking en de constructie? 

Welke aanpassingen moeten er nog gedaan worden aan de 

aansluiting? Verzwaren van de huidige aansluiting? Hoe komt 

de Business Case er uit te zien? Lukt het om het geïnvesteerde 

bedrag na ca. 7-8 jaar terug te verdienen?

Wij verzorgen voor u kosteloos en onafhankelijk advies,

inclusief tekeningen, berekeningen en mogelijkheden tot

financiering. Geeft u groen licht, dan verzorgen wij in overleg

met u de aanvraag voor de SDE subsidie, ronden samen met u

de businesscase af, selecteren een leverancier en begeleiden

de realisatie van A tot Z. U kunt zich daardoor blijven focussen

op uw eigen bedrijfsvoering.

MEER WETEN? 
Neem contact met ons op en informeer naar de 

mogelijkheden. Of maak direct een afspraak wij komen 

graag bij u langs om na te gaan wat er mogelijk is. 

DUURZAME ENERGIE 
De overheid zet fors in op het stimuleren van investeringen in 

duurzame energie. Afgelopen jaren zijn er miljarden door de 

overheid beschikbaar gesteld. Hoe de subsidie in het voorjaar 

van 2019 er precies uit komt te zien is nog niet bekend, 

echter graag gaan we alvast samen met u aan de slag, voort-

bordurend op de afgelopen najaarsronde. 

De subsidie is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken 

in verschillende categorieën waaronder zon. Met de SDE+ 

wordt subsidie gegeven over het verschil in de kostprijs van 

duurzame energie en de verkoopprijs van grijze energie. 

 

WELKE VOORDELEN BIEDEN 
DE ZONNEPANELEN NOG MEER 
VOOR UW BEDRIJF?

 Zonnepanelen leveren een bijdrage aan uw duurzame 

doelstellingen (milieuwet, CO2prestatieladder);

 U wekt uw eigen energie op en bent op die manier 

grotendeels onafhankelijk van de energieleverancier;

 Beter voor het milieu en maatschappelijk verantwoord 

ondernemen!

 In eigen beheer stroom opwekken in plaats van inkopen.


