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In dit document wordt beschreven welke subsidies beschikbaar zijn als u duurzame 

energie en/of energiebesparing wilt realiseren.  

 

 

Introductie en leeswijzer 

SUBSIDIEWIJZER 

In onderstaande overzichten kunt u zien van welke subsidieregeling u per techniek gebruik kunt maken. Alle 

genoemde regelingen worden in dit document nader beschreven. Daarnaast zijn er ook verwijzingen 

opgenomen naar instanties waar de betreffende subsidie aangevraagd kan worden.  

Thema Techniek Regeling nummer 

Duurzame elektriciteit Waterkracht 2, 3, 4, 5 

Windenergie 2, 3, 5, 7 

Zonnepanelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 

Duurzame warmte Biomassa 3, 4, 5 

Elektrische boiler 3, 4, 5 

Geothermie 3, 5, 12 

Restwarmte 3, 4, 5, 12 

Warmte koude opslag (WKO) 3, 4, 5, 12 

Waterstof 3, 41, 5 

Warmtenetten 3, 4, 5, 7, 12 

Warmtepomp 3, 4, 5, 6, 7, 11 

Warmteterugwinning 3, 4, 5, 6, 11 

Zonnecollector 3, 4, 5, 6, 11 

Zonneboiler 4, 5, 7 

Energie besparen CO2 afvang, transport en opslag (CCS) 3, 4, 5, 12 

Energieadvies 4, 5, 11 

Isolatie 4, 5, 6, 8, 10, 11 

LED 4, 5, 6, 11 

Overig Innovatieve technieken 9, 12 

 

1 Hierbij gaat het om de conversie van overtollige elektriciteit naar waterstof en niet om de productie daarvan. 
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2 Particulieren, bedrijven, verenigingen en stichtingen kunnen lid worden van een coöperatie. Als coöperatie kan er 

worden deelgenomen aan de SCE-regeling.  

Nummer Doelgroep Naam regeling 

1 Particulieren, verenigingen, 

stichtingen en bedrijven 

Salderingsregeling  

2 Coöperaties2 en VvE's Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) 

3 Bedrijven,  verenigingen en 

stichtingen  

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) 

4 Bedrijven,  verenigingen en 

stichtingen 

Energie-investeringsaftrek (EIA) 

5 Bedrijven Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) 

6 Sportverenigingen en 

sportscholen 

Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) 

7 Woningeigenaren, VvE's, 

verenigingen, stichtingen en 

bedrijven 

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) 

8 VvE's Subsidie energiebesparing eigenhuis (SEEH) voor VvE's 

9 Bedrijven Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) 

10 Particulieren, bedrijven, 

verenigingen en stichtingen 

Subsidie van asbest naar duurzaam dak 

11 Maatschappelijk vastgoed Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) 

12 Samenwerkingsverbanden, met 

focus op MKB 

Kansen voor West (III) 
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1)  Salderingsregeling 
Doel: Het aantrekkelijk maken van investeringen in zonnepanelen voor kleinverbruikers. 

VOOR WELKE TECHNIEKEN IS DE REGELING BEDOELD?  

Kleine zonnepaneleninstallatie voor consumenten en bedrijven (tot ca. 70 kWp). 

HOE WERKT DE REGELING?  

Zonnepanelen wekken alleen overdag elektriciteit op, waarvan niet alle opgewekte elektriciteit wordt 

gebruikt tijdens momenten waarop de elektriciteit wordt opgewekt. De elektriciteit die niet gelijk gebruikt 

wordt, kan op het elektriciteitsnet worden teruggeleverd. Middels de salderingsregeling wordt de elektriciteit 

die aan het elektriciteitsnet over een jaar heen is teruggeleverd, verrekend met het totale 

elektriciteitsverbruik over het hele jaar. Dit wordt salderen genoemd. Alleen over het nettoverbruik 

(afgenomen elektriciteit van de energieleverancier minus teruggeleverde elektriciteit) worden 

verbruikskosten, energiebelasting en BTW betaald. De salderingsregeling heeft een salderingsgrens. Dat wil 

zeggen dat nooit meer gesaldeerd mag worden dan de hoeveelheid elektriciteit die door de energieleverancier 

wordt geleverd. In geval er jaarlijks meer elektriciteit aan het net wordt teruggeleverd dan wordt afgenomen, 

wordt een terugleververgoeding uitgekeerd. Dit tarief wordt door uw energiebedrijf vastgesteld. De 

salderingsregeling wordt vanaf 2025 afgebouwd, waarbij er vanaf 2031 niet meer gesaldeerd mag worden.  

WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR DE REGELING? 

 U maakt gebruikt van de regeling als particulier, vereniging, stichting of bedrijf. 

  U bent in het bezit van een kleinverbruiksaansluiting (waarde: maximaal 3 X 80 Ampère). 

HOE KAN IK DE SUBSIDIE AANVRAGEN? 

Wilt u gebruikmaken van de salderingsregeling dan moeten de zonnepanelen eerst op energieleveren.nl 

worden geregistreerd. Op deze manier weten de netbeheerder en energieleverancier dat u energie gaat 

terugleveren en hoeveel dat maximaal gaat zijn. Vervolgens zal de netbeheerder controleren of uw 

energiemeter de elektriciteit die door de zonnepanelen worden opgewekt kan registreren. De energiemeter 

moet namelijk de elektriciteit die door uw energieleverancier wordt geleverd kunnen onderscheiden van de 

elektriciteit die u zelf opwekt. De verrekening wordt gedaan door uw energieleverancier en dat zult u op uw 

energierekening terugzien.  

             Naar de regeling 

https://www.energieleveren.nl/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/lokale-duurzame-energie-initiatieven/themas/financieren-lokale-energie-initiatieven
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2)  Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking 
Doel: Het stimuleren van het lokaal en gezamenlijk opwekken van duurzame elektriciteit. 

VOOR WELKE TECHNIEKEN IS DE REGELING BEDOELD?  

• Zon PV  

• Windenergie 

• Waterkracht 

HOE WERKT DE REGELING?  

De regeling is opgericht om lokale productie van duurzame energie te stimuleren. Als deelnemer richt u samen 

een coöperatie op, of neemt u deel aan een bestaande VvE. Alle deelnemers kopen één of meerdere aandelen 

in de coöperatie of VvE die een duurzame energieproject realiseren. De coöperatie of VvE ontvangt vervolgens 

subsidie op basis van de hoeveelheid geproduceerde kWh voor een periode van 15 jaar. De Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland stelt hiervoor jaarlijks de bedragen per installatie vast. Door deelname aan de 

coöperatie, krijgen de deelnemers inkomsten uit de verkoop van stroom plus de SCE subsidie. Deze 

inkomsten worden onder alle deelnemers verdeeld. Alle deelnemers moeten bij aanvang van het project in 

de nabijheid van de productie-installatie, het zogenoemde postcoderoosgebied, wonen. Het is mogelijk om 

als deelnemend lid van een coöperatie te verhuizen naar een locatie buiten de postcoderoos en toch nog 

deelnemend lid te blijven. Voor deelnemers aan een VvE geldt dat ze op moment van indienen van de 

aanvraag tot subsidieverlening in het postcoderoosgebied gevestigd dienen te zijn. Het budget in 2022 is 150 

miljoen. 

WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR DE REGELING? 

 U maakt gebruikt van de regeling als coöperatie of VvE. 

 U bent bij aanvang van het project woonachtig in het postcoderoosgebied. Uw postcoderoos kunt u 

bepalen met de Postcodeviewer. 

 Zowel installaties die op een kleinverbruikersaansluiting als een grootverbruikersaansluiting worden 

aangesloten komen in aanmerking. 

 Deelnemers aan de coöperatie of VvE moeten in het bezit zijn van een kleinverbruikersaansluiting. 

HOE KAN IK DE SUBSIDIE AANVRAGEN? 

Om subsidie aan te vragen heeft u eHerkenning nodig. Dit kunt u aanvragen via www.eherkenning.nl. Subsidie 

kan worden aangevraagd via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De regeling loopt tot 1 april 

2026.arbij helpen? 

https://geocontent.rvo.nl/postcoderoos/
https://eherkenning.nl/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sce/stappenplan-aanvragen
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           Naar de regeling  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sce
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3)  Stimuleringsregeling duurzame energieproductie 

(SDE++) 
Doel: Op een kosteneffectieve manier CO2-reductie bereiken.   

VOOR WELKE TECHNIEKEN IS DE REGELING BEDOELD?  

Subsidie kan aangevraagd worden voor technieken die hernieuwbare elektriciteit en warmte produceren 

zoals osmose, waterkracht, zon-PV, windenergie, biomassa, geothermie, zonthermie en aquathermie of voor 

technieken die leiden tot een reductie van CO2-emissies zoals daglichtkas, E-boiler, restwarmte, 

warmtepomp, CO2-afvang en -opslag en waterstof door elektrolyse. Additionele informatie over de 

technieken die in aanmerking komen voor subsidie vindt u hier. 

HOE WERKT DE REGELING?  

De SDE++ is een verbreding van de SDE+-regeling. Door de SDE++ subsidie in te zetten wil de overheid het 

investeren in duurzame energie en CO2-reducerende maatregelen rendabel maken, door de onrendabele top 

te vergoeden. De onrendabele top is het verschil tussen de kostprijs van de energie reducerende techniek 

(basisbedrag) en de prijs van energie op de markt (correctiebedrag). U moet bij het aanvragen van het subsidie 

aangeven hoeveel subsidie u wenst te ontvangen. Een hoger aangevraagd subsidiebedrag resulteert in meer 

subsidie. Echter rangschikt de overheid technieken op basis van de subsidiebehoefte per ton vermeden CO2, 

wat dus betekent dat de lagere aangevraagde subsidieverzoeken de voorrang hebben. De hoogte van uw 

aangevraagde subsidiebedrag beïnvloedt dus de kans op beschikking van de subsidie. U moet dus goed 

bedenken hoeveel subsidie u nodig heeft. U kunt subsidie ontvangen voor een periode van 12 of 15 jaar, 

afhankelijk van de techniek waar u subsidie voor aanvraagt.  Elk jaar is er weer een nieuwe ronde voor het 

aanvragen van de SDE++ subsidie.   

WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR DE REGELING? 

 U maakt gebruikt van de regeling als bedrijf of non-profit organisatie. 

 U heeft een grootverbruikersaansluiting (minimaal 3 X 100A). 

HOE KAN IK DE SUBSIDIE AANVRAGEN? 

U moet de SDE++ subsidie aanvragen voordat u duurzame energie wilt gaan produceren of in een CO2-

reducerende techniek wilt gaan investeren. Subsidie kan worden aangevraagd via de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO). Voor het aanvragen kan een vergunning of een haalbaarheidsstudie een 

vereiste zijn. Daarnaast heeft u ook een transportindicatie van de netbeheerder nodig om aan te tonen dat u 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde
https://mijn.rvo.nl/sde
https://mijn.rvo.nl/sde
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stroom mag terug leveren. Per techniek kan per adres waarop de techniek wordt geïnstalleerd, maximaal één 

aanvraag worden ingediend. 

 

           Naar de regeling  

 

 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde
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4)  Energie-investeringsaftrek (EIA) 
Doel: Het stimuleren van inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtige instanties te investeren in energiezuinige 

technieken en duurzame energie.  

VOOR WELKE TECHNIEKEN IS DE REGELING BEDOELD?  

Investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie komen in aanmerking voor de 

regeling. Hierbij kunt u denken aan thema's zoals energieprestatieverbetering, warmte, koelen/vriezen, 

ventileren, verlichten, energieadvies. Voor een volledige lijst van de investeringen die in aanmerking komen 

voor de EIA kan gebruik worden gemaakt van de Energielijst 2022. Deze lijst wordt jaarlijks bijgewerkt. U kunt 

ook gebruik maken van de digitale tool voor het vinden van de techniek waar u naar opzoek bent.    

HOE WERKT DE REGELING?  

Bedrijven, overheidsondernemingen, stichtingen en verenigingen die vennootschapsbelastingplichtig zijn en 

die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie krijgen door het aanvragen van de EIA 

fiscaal voordeel.  Aanschafkosten, voortbrengingskosten3, kosten van aanpassingen aan bestaande 

technieken en kosten voor energieadvies komen in aanmerking voor de EIA. Via de EIA kan 45,5% van de 

investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen van de fiscale winst worden afgetrokken, boven 

op de gebruikelijke afschrijving. Daardoor wordt minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 

betaald.  

WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR DE REGELING? 

 U maakt gebruikt van de regeling als bedrijf, overheidsonderneming, stichting of vereniging. 

 U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

 De techniek waarin u wilt investeren is niet eerder gebruikt door de aanvrager.  

 Het bedrag dat u wilt investeren is minimaal €2.500. 

 U doet de aanvraag binnen drie maanden na opdrachtverstrekking (geldt voor aanschafkosten). Voor 

voortbrengingskosten geldt dat dit gemeld moet worden binnen drie maanden na het einde van het 

kwartaal waarin de voortbrengingskosten zijn gemaakt. Als de voortbrengingskosten in hetzelfde 

kwartaal zijn gemaakt waarin de techniek in gebruik is genomen, dan moeten deze kosten binnen 3 

maanden na de ingebruikname worden gemeld.  

 U mag niet voor zowel de EIA als de milieu-investeringsaftrek (MIA) een aanvraag indienen.  

 

3 Voortbrengingskosten zijn de kosten voor inzet van eigen personeel, materialen en werkzaamheden die door derden 

worden uitgevoerd.  

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022/02/BrochureEIA-Energielijst2022.pdf
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/2022?type=all
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HOE KAN IK DE SUBSIDIE AANVRAGEN?  

Om gebruik te maken van de regeling dient u digitaal een melding te doen via www.rvo.nl/eia. Daarnaast 

heeft u voor de aanvraag eHerkenning nodig. De eHerkenning kan aangevraagd worden via  

www.rvo.nl/eLoket of direct via www.eHerkenning.nl.  

 

            Naar de regeling  

 

http://www.rvo.nl/eia
http://www.rvo.nl/eLoket
http://www.eherkenning.nl/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/energie-investeringsaftrek/ondernemers
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5)  Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) 
Doel: Het stimuleren van investeringen in bedrijfsmiddelen. 

VOOR WELKE TECHNIEKEN IS DE REGELING BEDOELD?  

De belastingdienst heeft geen lijst gepubliceerd van bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de KIA-

regeling. Wel kunt u een overzicht van de middelen die niet in aanmerking komen voor een investeringsaftrek 

op de website van de belastingdienst vinden. In principe komen de meeste bedrijfsmiddelen in aanmerking 

voor de regeling dus ook als u in duurzame maatregelen gaat investeren. Het is aan te raden om contact met 

de belastingdienst op te nemen om na te vragen of de specifieke maatregel waar u in wilt investeren wel in 

aanmerking komt en wat de bijbehorende voorwaarden zijn.  

HOE WERKT DE REGELING?  

Bij de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek wordt een bepaald percentage van de investeringen in een jaar van 

de winst afgetrokken. Hierdoor ontstaat een lagere belastbare winst. De hoogte van het percentage is 

afhankelijk van de hoogte van het totaal van de investeringen. Zie de onderstaande tabel: 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2022 

Investeringsbedrag  Aftrek 

€ 0 – € 2.400 0% 

€ 2.401 – € 59.939 28% 

€ 59.940 – € 110.998 € 16.784 

€ 110.999 – € 332.994 € 16.784 verminderd met 7,56% van het 

deel van het investeringsbedrag dat 

boven de € 110.998 gaat 

Meer dan € 332.994 0% 

 

 

 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbijtelling/geen_recht_op_investeringsaftrek
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WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR DE REGELING?  

 U maakt gebruikt van de regeling als bedrijf. 

 U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

 U heeft de investering in hetzelfde boekjaar gedaan als het jaar waar de aanvraag is ingediend.  

 Iedere aparte investering die u maakt bedraagt minimaal €450 (exclusief BTW). 

 U investeert totaal minimaal €2.300 (exclusief BTW).  

 U mag eerder in hetzelfde bedrijfsmiddel hebben geïnvesteerd.  

 U mag de KIA combineren met andere regelingen zoals de EIA.  

HOE KAN IK DE SUBSIDIE AANVRAGEN?  

De KIA waarop u recht heeft wordt bij de aangifte van de inkomsten- of vennootschapsbelasting afgetrokken.  

 

           Naar de regeling 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbijtelling/kleinschaligheidsinvesteringsaftrek_kia
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6)  Stimulering bouw & onderhoud sportaccommodaties 
Doel: Het stimuleren van de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties. Daarnaast wordt ook de 

aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen gestimuleerd.   

VOOR WELKE TECHNIEKEN IS DE REGELING BEDOELD?  

Sportaccommodaties kunnen de subsidie aanvragen voor sport gerelateerde investeringen. Ook kan de 

subsidie worden aangevraagd voor aanvullende maatregelen die bijdragen aan energiebesparing en 

circulariteit.  Voor alle duurzame maatregelen die in de maatregelenlijst staan kan subsidie worden 

aangevraagd.  

HOE WERKT DE REGELING?  

De regeling subsidieert 20% van de kosten van activiteiten die de bouw, het onderhoud en het beheer van 

sportaccommodaties stimuleren (inclusief BTW). Bovenop de 20% subsidie van de totale investeringskosten 

kan 10% aanvullende subsidie worden verstrekt bij energiebesparende maatregelen, activiteiten die de 

toegankelijkheid van de accommodatie verbeteren en circulaire maatregelen. Subsidie kan worden 

aangevraagd voordat de activiteiten plaatsvinden of binnen 12 maanden nadat de activiteiten zijn afgerond 

en betaald. De keuze is van invloed op het minimale bedrag waar subsidie voor aangevraagd kan worden.  Als 

u subsidie voorafgaand de realisatie van het duurzame project wilt ontvangen dan moet het totale 

investeringsbedrag minimaal €83.333 zijn. Als u subsidie aanvraagt nadat het duurzame project is 

gerealiseerd dan moeten de totale investeringskosten minimaal €8.333 bedragen. Meer informatie hierover 

vindt u hier.    

WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR DE REGELING?  

 U vraagt de subsidie aan voor een sportaccommodatie.  

 U vraagt de subsidie aan voordat de activiteiten plaatsvinden of binnen 12 maanden nadat de 

activiteiten zijn afgerond en betaald.  

 Uw gemeente ontvangt geen specifieke uitkering sport voor uw activiteiten.  

HOE KAN IK DE SUBSIDIE AANVRAGEN?  

U kunt de subsidie online aanvragen.  

 

           Naar de regeling maakt 

 

https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties/documenten/publicaties/2020/12/29/bijlage-aanvullende-subsidie-stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties-2021
https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties/documenten/publicaties/2020/12/29/bijlage-aanvullende-subsidie-stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties-2021
https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties/documenten/publicaties/2020/12/29/bijlage-aanvullende-subsidie-stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties-2021
https://www.dus-i.nl/subsidies/specifieke-uitkering-sport
https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties/documenten/publicaties/2020/12/29/bijlage-aanvullende-subsidie-stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties-2021
https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties/documenten/publicaties/2018/07/12/bijlage-stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties
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7)  Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) 
Doel: Stimuleert zakelijke gebruikers en woningeigenaren om meer duurzame warmte en elektriciteit te gebruiken. 

VOOR WELKE TECHNIEKEN IS DE REGELING BEDOELD?  

Als VvE kunt u gebruikmaken van de regeling voor een warmtepomp, zonneboiler, centrale aansluiting op het 

warmtenet van een appartementengebouw en kleinschalige wind -en zonneprojecten.  Als bedrijf kunt u 

gebruikmaken van de regeling voor een warmtepomp, zonneboiler en kleinschalige wind -en zonneprojecten. 

De subsidie voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen is tot en met 31 december 2023 beschikbaar. 

HOE WERKT DE REGELING?  

Bij deze regeling kunt u een tegemoetkoming krijgen voordat u in een maatregel investeert. De hoogte van 

het subsidiebedrag hangt af van de maatregel en het type apparaat dat u aanschaft.  

 

Maatregel Indicatie subsidiebedrag 

Warmtepomp Vanaf €500. Zie apparatenlijst warmtepomp 2022. 

Zonnepanelen €125 per kW gezamenlijk piekvermogen 

Zonneboiler Vanaf €63. Zie apparatenlijst zonneboiler 2022.  

Wind Maximaal € 66,- per m2 rotoroppervlak 

Aansluiting op een warmtenet Vermogen van maximaal 100 kW: € 2.925 

Vermogen van meer dan 100 kW tot en met 400 kW: € 12.334 

Vermogen van meer dan 400 kW € 21.906  

 

WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR DE REGELING?  

 U maakt gebruik van de regeling als particulier of zakelijke gebruiker (ook VvE’s).  Voor particulieren 

gelden andere voorwaarden.  

 U vraagt subsidie aan voordat u het apparaat aanschaft.  

 Het apparaat dat u wil aanschaffen komt voor in: apparatenlijst warmtepomp, apparatenlijst 

zonneboiler.  

 U neemt de installatie in gebruik binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag 

heeft ontvangen.  

 Als u voor een maatregel gebruikmaakt van de ISDE, kunt u voor die installatie/maatregel geen 

gebruik maken van andere subsidies. Het stapelen van ISDE met gemeentelijke of provinciale 

subsidies is alleen voor woningeigenaren mogelijk.  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/zakelijke-gebruikers/voorwaarden-zakelijk/warmtepomp
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022/03/ISDE%20-%20Apparatenlijst%20warmtepompen%2015-3-2022.pdf
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/zakelijke-gebruikers/voorwaarden-zakelijk/zonnepanelen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/zakelijke-gebruikers/voorwaarden-zakelijk/zonneboiler
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022/03/ISDE%20-%20Apparatenlijst%20Zonneboilers%2028%20februari%202022.pdf
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/zakelijke-gebruikers/voorwaarden-zakelijk/kleinschalige-windturbine
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/zakelijke-gebruikers/voorwaarden-zakelijk/aansluiting-op-een-warmtenet
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/particulieren
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/zakelijke-gebruikers
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022/03/ISDE%20-%20Apparatenlijst%20warmtepompen%2015-3-2022.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022/03/ISDE%20-%20Apparatenlijst%20Zonneboilers%2028%20februari%202022.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022/03/ISDE%20-%20Apparatenlijst%20Zonneboilers%2028%20februari%202022.pdf
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 Voor elke maatregel zijn er specifieke voorwaarden. Deze voorwaarden kunt u lezen via: voorwaarden 

warmtepomp, voorwaarden zonnepanelen, voorwaarden zonneboiler, voorwaarden kleinschalige 

windturbine, voorwaarden aansluiting op een warmtenet.  

 Leveranciers, fabrikanten, (bouw)installatiebedrijven kunnen een product aanmelden zodat hun 

klanten in aanmerking kunnen komen voor ISDE subsidie. Meer hierover vindt u hier.  

 

HOE KAN IK DE SUBSIDIE AANVRAGEN?  

U kunt de subsidie online aanvragen via:  

 Subsidie online aanvragen voor zakelijke gebruikers  

 Subsidie online aanvragen voor woningeigenaren 

 Apparaat online melden voor leveranciers   

 

           Naar de regeling 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/zakelijke-gebruikers/voorwaarden-zakelijk/warmtepomp
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/zakelijke-gebruikers/voorwaarden-zakelijk/warmtepomp
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/zakelijke-gebruikers/voorwaarden-zakelijk/zonnepanelen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/zakelijke-gebruikers/voorwaarden-zakelijk/zonneboiler
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/zakelijke-gebruikers/voorwaarden-zakelijk/kleinschalige-windturbine
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/zakelijke-gebruikers/voorwaarden-zakelijk/kleinschalige-windturbine
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/zakelijke-gebruikers/voorwaarden-zakelijk/aansluiting-op-een-warmtenet
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/leveranciers-fabrikanten-installatiebedrijven
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/zakelijke-gebruikers
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/zakelijke-gebruikers
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren
https://mijn.rvo.nl/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde-vermelding-apparatenlijst
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/voorwaarden-apparaten
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8) Subsidie energiebesparing eigenhuis (SEEH) voor 

VvE's 
Doel: Stimuleert het treffen van energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen.  

VOOR WELKE TECHNIEKEN IS DE REGELING BEDOELD?  

De regeling is bedoeld voor isolatiemaatregelen zoals spouwmuurisolatie, dakisolatie en vloerisolatie. Ook 

aanvullende maatregelen zoals isolerende deuren en een energiezuinig ventilatie systeem komen in 

aanmerking voor subsidie.    

HOE WERKT DE REGELING?  

Bij deze regeling geldt er een minimale oppervlakte eis per type woning en per isolatiemaatregel. Op basis 

hiervan krijgt u subsidie per vierkante meter. Hoeveel dat is kunt u zien in het overzicht isolatiemaatregelen. 

Bij een zeer energiezuinig pakket kunt u in aanmerking komen voor een extra subsidie van €4.000 per woning. 

Als u als Vereniging van Eigenaren (VvE) vooraf het nemen van de energiebesparende maatregelen eerst 

onderzoek laat uitvoeren, dan kunt u hiervoor ook in aanmerking komen voor de volgende subsidies: 

  Energieadvies SEEH VvE bij het laten uitvoeren van energieadvies.  

  Energieadvies met procesbegeleiding SEEH VvE bij het laten uitvoeren van energieadvies waarbij u 

ook in het proces wordt begeleid. 

  Energieadvies met meerjarenonderhoudsplan SEEH VvE bij het opnemen van energiebesparende 

maatregelen in het meerjarenonderhoudsplan.  

WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR DE REGELING?  

 U vraagt de subsidie aan als VvE, woonvereniging of wooncoöperatie.   

 Minimaal twee isolatiemaatregelen worden uitgevoerd en die daarnaast ook voldoen aan de 

voorwaarden van minimale isolatiewaarden en oppervlakte-eisen per woningtype. Daarnaast kan er 

voor één of meerdere aanvullende maatregelen subsidie worden aangevraagd.  

 U doet de subsidieaanvraag voordat u met de werkzaamheden begint.  

 Na beschikking moeten de maatregelen binnen één jaar worden uitgevoerd.  

 De woning waarin de maatregelen worden genomen is/wordt het hoofdverblijf van eigenaar en 

bewoner.  

 Eigenaren en bewoners zijn lid van de vereniging.  

De overige eisen waaraan u moet voldoen om gebruik van de regeling te kunnen maken vindt u hier.   

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/vve/subsidie-voor-energiebesparende-maatregelen/energiebesparende-isolatiemaatregelen
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/vve/subsidie-voor-energiebesparende-maatregelen/aanvullende-energiebesparende-maatregelen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/vve/subsidie-voor-energiebesparende-maatregelen/energiebesparende-isolatiemaatregelen
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/vve/subsidie-voor-energiebesparende-maatregelen/zeer-energiezuinig-pakket
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/vve/subsidie-voor-energieadvies/energieadvies
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/vve/subsidie-voor-energieadvies/energieadvies-en-procesbegeleiding
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/vve/subsidie-voor-energieadvies/energieadvies-met-een-mjop
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/vve/subsidie-voor-energiebesparende-maatregelen/energiebesparende-isolatiemaatregelen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/vve/voorwaarden-vve
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HOE KAN IK DE SUBSIDIE AANVRAGEN?  

U kunt de subsidie online aanvragen.  De regeling loopt tot en met 31 december 2023.  

  

          Naar de regeling 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/vve/voorwaarden-vve
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/vve/subsidie-voor-energiebesparende-maatregelen/energiebesparende-isolatiemaatregelen
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9) Demonstratie Energie-en Klimaatinnovatie (DEI+) 
Doel: Stimuleert pilotprojecten en demonstratieprojecten die minder energie willen gebruiken in het productieproces. 

VOOR WELKE TECHNIEKEN IS DE REGELING BEDOELD?  

Innovatieve technieken die leiden tot CO2-reductie zoals energie-innovatie, energie-efficiëntie, Carbon 

Capture, Utilisation and Storage (CCUS), aardgasloze woningen, wijken en gebouwen, hernieuwbare energie 

(inclusief flexibilisering van het elektriciteitssysteem, waaronder waterstof en ruimtelijke inpassing) komen 

in aanmerking voor subsidie.  Meer informatie vind u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland.  

HOE WERKT DE REGELING?  

Bij deze regeling kunt u subsidie ontvangen als u een innovatieve technologie in een pilotproject wilt testen. 

U geeft aan de hand van uw begroting en verwachte kosten aan hoeveel subsidie u wilt ontvangen.  

WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR DE REGELING?  

 U wilt als bedrijf investeren in innovatieve en duurzame pilot -en demonstratieprojecten. 

 U mag voor dezelfde soort installatie maximaal twee keer eerder subsidie hebben ontvangen.  

HOE KAN IK DE SUBSIDIE AANVRAGEN?  

U kunt de subsidie online aanvragen. De regeling loopt tot en met 31 december 2022. 

 

           Naar de regeling 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/demonstratie-energie-en-klimaatinnovatie-dei-2020?utm_campaign=9249153045&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=416545185485&utm_term=%2Bdemonstratie%20%2Benergie%20%2Binnovatie&adgroupid=97589552127
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/demonstratie-energie-en-klimaatinnovatie-dei-2020?utm_campaign=9249153045&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=416545185485&utm_term=%2Bdemonstratie%20%2Benergie%20%2Binnovatie&adgroupid=97589552127
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/demonstratie-energie-en-klimaatinnovatie-dei-2020/aanvraagproces-demonstratie-energie-en-klimaatinnovatie-2020-dei
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/demonstratie-energie-en-klimaatinnovatie-dei-2020
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10) Subsidie van asbest naar duurzaam dak 
Doel: Stimuleert het verduurzamen van asbestdaken.  

VOOR WELKE TECHNIEKEN IS DE REGELING BEDOELD?  

Deze subsidie kunt u aanvragen als u investeert in zonnepanelen (in combinatie met saneren) en dakisolatie 

(alleen in combinatie met zonnepanelen mogelijk).   

HOE WERKT DE REGELING?  

Als u een asbest dak heeft dat u wilt verduurzamen door middel van het plaatsen van zonnepanelen of door 

dakisolatie in combinatie met zonnepanelen toe te passen, kunt u subsidie aanvragen. Het startbedrag van 

de subsidie is €500. Hiernaast krijgt u een subsidie van €6,50 per m2 dakoppervlakte4 voor het nemen van 

zonnepanelen in combinatie met saneren. Bij daken groter dan 250 m2 krijgt u een subsidie van €4,50 per m2 

dakoppervlakte. Als u naast het plaatsen van zonnepanelen ook het dak gaat isoleren dan krijgt u een 

aanvullende subsidie van €2 per m2 dakoppervlakte. Per aanvrager kan een maximale subsidie van €25.000 

worden verkregen.   

WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR DE REGELING? 

 U vraagt de subsidie aan als bedrijf of particulier met een asbest dak in Flevoland.  

 U gaat zonnepanelen plaatsen in combinatie met saneren.  

 U vraagt subsidie aan voordat de zonnepanelen zijn gerealiseerd.  

 Als uw dak niet geschikt is voor zonnepanelen, dan mogen deze ook op een ander dak worden 

geplaatst.  

 U vraagt subsidie aan voor isolatie (altijd samen met zonnepanelen), voordat de isolatie wordt 

aangebracht.  

 Het asbest dak is na 1 januari 2016 verwijderd of moet nog worden verwijderd.  

 De maximale subsidie per aanvrager is €25.000 over een periode van 2 jaar.  

De overige eisen waaraan u moet voldoen om gebruik van de regeling te kunnen maken vindt u hier.   

HOE KAN IK DE SUBSIDIE AANVRAGEN?  

U kunt de subsidie online aanvragen. De regeling loopt tot en met 31 december 2022. 

 

           Naar de regeling maakt 

 

4 Dit is het dakoppervlakte waar asbest van wordt verwijderd.  

https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/van-asbest-naar-duurzaam-dak,-subsidie-19324#:~:text=Asbestsanering%20biedt%20een%20geweldige%20kans,een%20deel%20van%20de%20energietransitie.
https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/van-asbest-naar-duurzaam-dak,-subsidie-19324#:~:text=Asbestsanering%20biedt%20een%20geweldige%20kans,een%20deel%20van%20de%20energietransitie.
https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/van-asbest-naar-duurzaam-dak,-subsidie-19324#:~:text=Asbestsanering%20biedt%20een%20geweldige%20kans,een%20deel%20van%20de%20energietransitie.
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11) Subsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed 

(DUMAVA) 
Doel: Stimuleert eigenaren van maatschappelijk vastgoed om te investeren in verduurzaming van hun 

gebouw.  

VOOR WELKE TECHNIEKEN IS DE REGELING BEDOELD?  

De regeling is bedoeld voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. Bij 

verduurzamingsmaatregelen kan het gaan om energiebesparing, zoals isolatie, HR-glas of ledverlichting. De 

subsidie geldt ook voor groene energie opwek systemen, denk hierbij aan bijvoorbeeld de aanschaf van een 

warmtepomp of zonnepanelen. Als laatste is het ook mogelijk om de regeling te gebruiken voor 

energieopslag. Een volledig overzicht van verduurzamingsmaatregelen kunt u hier vinden.     

HOE WERKT DE REGELING?  

Een belangrijk doel uit het Klimaatakkoord is om de CO2-uistoot te verminderen met 55% in 2030, in 

vergelijking met 1990. Om dit te halen is het belangrijk dat ook maatschappelijke organisaties verduurzamen. 

Het totale budget voor DUMAVA in 2022 en 2023 is € 150 miljoen, en is van 3 okt 2022 tot 31 december 
2023 geopend. De regeling zal in 2024 opnieuw opengaan.  

Voor het aanvragen van de regeling is een energieadvies rapport verplicht, voor de projectkosten van de 

geadviseerde maatregelen die uit het advies komen dekt de subsidie 30% van de projectkosten. Als het gaat 

om verduurzamen van 1, 2 of 3 maatregelen (subsidie aanvraag < € 25.000), dan krijgt u bij vaststelling van 
de subsidie meteen 100% van het subsidiebedrag. Bij subsidie aanvraag van € 25.000 en meer geldt net een 
ander traject. Na het uitvoeren van de verduurzamingsmaatregelen krijgt u 50% van de energieadvies kosten 

terug. Ook kunt u na het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen subsidie krijgen voor 50% van de kosten 

voor een energielabel. 

WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR DE REGELING?  

 U vastgoed in Nederland staat en eigendom is van een maatschappelijke instelling (bijv. scholen, 

overheidsgebouwen, zorginstellingen of gebouwen voor publieksfunctie zoals vereniging of stichting) 

 U voert verduurzamingsmaatregelen uit op basis van een advies met de volgende criteria:  

 Het rapport is een energieadvies, portefeuilleroutekaart of DuMo-advies (voor 

rijksmonumenten) als het gaat over 1,2 of 3 duurzaamheidsmaatregelen.  

 Het rapport is opgesteld door een energieadviseur  

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022-06/Maatregelenlijst%20DUMAVA%20%28WCAG-proof%29.pdf
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava
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 Het rapport bevat de volgende informatie: technische en functionele beschrijving, overzicht 

energiehuishouding van afgelopen 3 jaar, overzicht mogelijke verduurzamingsmaatregelen 

incl. verwachte energiebesparing en/of vermindering CO2 uitstoot, en investeringskosten.  

 Rapport is niet ouder dan 36 maanden voor het indienen van de subsidie 

 Uw maatschappelijk vastgoed is opgeleverd voor 2012. Als het later was dan 2012, dan komt u alleen 

in aanmerking als de aanvraag ervoor zorgt dat uw vastgoed wordt afgekoppeld van de 

aardgasaansluiting.  

 U na het indienen van de subsidieaanvraag start met het project.   

 U realiseert uw verduurzamingsmaatregel binnen twee jaar na subsidieverstrekking. Bij een 

integraalproject binnen 3 jaar.  

 Er is geen andere subsidie verleend voor dezelfde verduurzamingsmaatregel.  

 U niet gebruikt maakt van de BOSA-subsidieregeling 

 U geen inkomsten-of vennootschapsbelasting betaald.  

 U niet onder de energiebesparingsplicht valt 

 Uw vastgoed niet moet voldoen aan energielabel C verplichting voor kantoorgebouwen.  

HOE KAN IK DE SUBSIDIE AANVRAGEN?  

1) Laat een energieadvies rapport opstellen. 

2) Controleer of de verduurzamingsmaatregelen in de lijst van DUMAVA staat.  

3) Controleer of de DUMAVA open is of wanneer deze open gaat.  

4) Vraag een eHerkenning aan als u nog niet minimaal eHerkenning niveau 2+ heeft.  

5) Bereid uw aanvraag goed voor en dien uw aanvraag hier in.  

6) Na vaststelling ontvangt u 100% van het subsidiebedrag 

7) Na het uitvoeren van de verduurzamingsmaatregelen kunt u subsidie krijgen voor 50% van de 

kosten voor het energieadvies en voor een energielabel.  

 

    Naar de regeling  

  

https://mijn.rvo.nl/subsidieregeling-duurzaam-maatschappelijk-vastgoed-dumava
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava
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12) Kansen voor West (III) (KvW) 
Doel: bevorderen van concurrentiekracht in West-Nederland, met specifieke doelstellingen: 1) innovatie 2) 

energie-efficiëntie 3) hernieuwbare energie 4) energiesystemen 5) circulaire economie, en 6) duurzame 

stedelijke ontwikkeling.  

VOOR WELKE TECHNIEKEN IS DE REGELING BEDOELD?  

Innovatieve technieken die aansluiten bij één of meerdere van de 6 specifieke doelstellingen. De innovatie 

doelstelling is bedoeld voor het MKB om in samenwerkingsverband met bedrijfsleven en kennisinstellingen 

innovatieve (door)ontwikkelingen naar de markt te brengen. Andere doelstelling betreft het klimaat, gaat over 

het bevorderen van groener, koolstofarm west-land in alle bedrijfstakken. Het kan dan gaan over bestaande 

gebouwen isoleren, hernieuwbare energiebronnen te gaan gebruiken (bijv. waterstof) of investeringen in 

slimme systemen en energieopslag. Als laatste kan de regeling ook worden ingezet voor technologie dat de 

transitie naar circulaire economie bevorderd, denk hierbij aan het winnen van grondstoffen uit reststromen.  

HOE WERKT DE REGELING?  

Kansen voor West geeft de regionale economie in de Randstad een impuls. Het is een economisch 

stimuleringsprogramma voor West-Nederland dat beschikt over een totaalbudget van 237 miljoen euro, 

gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De regeling is bedoeld voor 

samenwerkingsprojecten met een focus op het MKB, daarin is samenwerkingsverband geen verplichting 

maar een pré. De samenwerking kan met een kennisinstelling, maar ook met andere bedrijven zoals 

bijvoorbeeld toeleveranciers en/of (eind)gebruikers.  

Een regeling wordt aangevraagd voor 1 van de 6 specifieke doelstellingen (zie begin van de pagina) in een 

bepaalde regio. Afhankelijk van de regio en doelstelling is er een minimaal en maximaal subsidiebedrag die 

aangevraagd kan worden. Het maximale subsidie percentage is 40%. Het minimum van totale kosten is 

200.000 euro, voor lagere bedragen wordt er verwezen naar een voucherregeling. Het maximale bedrag kan 

per openstelling verschillen tussen 1 miljoen of geen maximum. Ook verschilt het subsidiepercentage en is 

er een vigerend beleid.  Er zijn 2 openstellingen per jaar en deze blijft open tot het budget op is. Kansen voor 

West stelt geen verbod op het stapelen van subsidies.  

WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR DE REGELING?  

 Uw projectidee past binnen 1 van de 6 doelstellingen. 

 U maakt gebruik van de regeling als MKB . 

 Pré: u vraagt de regeling aan in een samenwerkingsverband.  

 Uw project mag maximaal lopen tot 2029, alle kosten moeten dan gemaakt en betaald zijn.  
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 U nog niet gestart bent met het project.   

 Uw project past binnen het bijdrage bereik, subsidiepercentage en vigerend beleid, van de regio en de 

doelstelling.  

HOE KAN IK DE SUBSIDIE AANVRAGEN?  

1. Bekijk hier of uw projectidee past binnen 1 van de 6 specifieke doelstellingen.  

2. Check hier of er nog budget beschikbaar is voor de doelstelling in uw regio.  

3. Neem contact op met uw steunpunt om uw projectidee binnen de subsidie past.  

4. Stuur een beschrijving van uw projectidee + formulier projectidee op naar uw steunpunt. 

5. Als het projectidee is goedgekeurd, volgt een gesprek met het steunpunt en verdere informatie.  

 

    Naar de regeling  

  

https://kvw3.kansenvoorwest.nl/openstellingen/
https://kvw3.kansenvoorwest.nl/openstellingen/beschikbare-budgetten/
https://kvw3.kansenvoorwest.nl/steunpunten/flevoland/
https://kvw3.kansenvoorwest.nl/
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DISCLAIMER 
 

Het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) gaat zorgvuldig om met het verstrekken van 

betrouwbare en actuele informatie in onze kennisproducten alsmede het onderhouden ervan. EEF 

kan echter niet garanderen dat de informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen 

aan onze kennisproducten alsmede eventueel advies geen rechten worden ontleend. Verder 

aanvaardt het EEF geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van 

onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie. In onze kennisproducten worden 

hyperlinks of verwijzingen naar informatie van andere instellingen en organisaties opgenomen. EEF 

is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden. Wij aanvaarden 

hiervoor geen aansprakelijkheid. Verder is het niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van EEF de informatie en/of huisstijl te kopiëren en te bewerken anders dan voor 

persoonlijk, niet-commercieel gebruik.  

 


