Stimuleringsregelingen Energiebesparing en Duurzame Energie beschikbaar in Apeldoorn

Regeling

Advies
Begeleiding
Fiscale aftrek
Kennis
Korting
Lening
Subsidie
Type

Doelgroep

Doelmaatregelen

BNG Duurzaamheidsfonds

Lening

• Woningcorporaties
• Zakelijke verhuurders
• VvE's
• Andere zakelijke rechtspersoon

- Energiebesparingsmaatregelen
- Duurzame opwek
- Zorg, wonen, onderwijs

BTW op zonnepanelen terugvragen

Fiscale aftrek

• Eigenaren van zonnepanelen

- Zonnepanelen

Looptijd regeling
Vanaf februari 2018

Website

www.bngduurzaamheidsfonds.nl

Voorwaarden
- Bijdragen aan het gemeentelijke of provinciale duurzaamheidsbeleid
- Uitsluitend zakelijke kredieten met een omvang van € 100.000,- tot € 2.500.000,- Leenbedrag maximaal 80% van totale investering
- De lening heeft een annuïtair of lineair aflossingsprofiel met een rente van 3,0% tot 5,0% en een looptijd van 15 jaar
- BNG heeft initieel een bedrag van € 10 miljoen voor het fonds beschikbaar gesteld

- BTW (21%) op de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen van de Belastingdienst tot zes maanden na afloop van het kalenderjaar
www.milieucentraal.nl/energiebesparen/zonnepanelen/zonnepanelen- waarin je zonnepanelen hebt gekocht
kopen/btw-op-zonnepanelen-terugvragen - Zorg dat de factuur van de zonnepanelen én de energierekening op dezelfde naam staan

- Het terug vragen van de BTW is gekoppeld aan het terug leveren van elektriciteit aan het openbare net en niet aan de rechtsvorm. De kleine
ondernemingsregeling is echter alleen van toepassing op natuurlijke personen. Een stichting, VvE, vereniging, B.V., coöperatie en dergelijke komen
hier niet voor in aanmerking.
- BTW terugvragen is voor stichtingen en verenigingen daardoor niet altijd voordelig. Zie hiervoor https://www.btwterugopzonnepanelen.nl/veelgestelde-vragen/

BTW vrijstelling voor sportorganisaties en
sportclubs

Subsidie

• Niet-commerciële instellingen (bijv.
verenigingen of stichtingen)
Stichtingen die alleen fondsen werven
om daarmee een sportinstelling
financieel te ondersteunen, vallen niet
onder de sportvrijstelling

- Verlenen van diensten aan personen m.b.t. sport of lichamelijke opvoeding

Vanaf 1 januari 2019

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connec
t/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bt
w/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen
/sportorganisaties/vrijstelling_voor_sport
organisaties_en_sportclubs

De Groene Club

Begeleiding

• Voetbalverenigingen

- Duurzame maatregelen die leiden tot het verlagen van de energierekening

Vanaf eind 2018

www.degroeneclub.nl

Duurzame Monumenten Lening

Lening

- Energiemaatregelen die genoemd worden op de Maatregelenlijst Duurzame
Monumenten-Lening voor eigenaren
(https://www.restauratiefonds.nl/files/restauratiewijzer/maatregelenlijst_duurzame_
monumenten-lening.pdf)

Duurzame Monumenten Lening (VvE's)

Lening

• Eigenaar-bewoners van
rijksmonumentale woningen of
appartementen
• Eigenaren van rijksmonumentale
woningen of appartementen
• VvE van een rijksmonumentaal woonen/of appartementencomplex

- Energiemaatregelen die genoemd worden op de Maatregelenlijst Duurzame
Monumenten-Lening voor VvE's
(https://www.restauratiefonds.nl/files/pdf_artikelen_monumenteigenaren/maatregel
enlijst_duurzame_monumenten-lening_vve.pdf)

www.restauratiefonds.nl/monumenteigen - De lening bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 300.000 (inclusief lening van het Restauratiefonds voor restauratie). Maximaal € 25.000 per
appartementsrecht
aren/financieringen/duurzame- Annuïtaire lening met een rentevaste periode van 10 jaar met een rente van > 1,5% en een looptijd van 30 jaar
monumenten-lening

Duurzame Monumentenplus-Lening

Lening

• Eigenaar van een rijksmonument dat
geen 'woonhuis' is

- Energiemaatregelen die genoemd worden op de Maatregelenlijst Duurzame
Monumentenplus-Lening
(https://www.restauratiefonds.nl/files/pdf_artikelen_monumenteigenaren/maatregel
enlijst_duurzame_monumentenplus-lening.pdf)

www.restauratiefonds.nl/monumenteigen - Een woonhuis is een rijksmonument of zelfstandig onderdeel van een rijksmonument, dat in oorsprong (geheel of gedeeltelijk) is vervaardigd voor
bewoning of dat nu voor meer dan de helft van de oppervlakte voor bewoning in gebruik is. Dit met dien verstande dat niet als woonhuis wordt
aren/financieringen/duurzameaangemerkt: een gebouw dat deel uitmaakt van een geregistreerd museum, of een kerkgebouw, kasteel, paleis, hoofdhuis van een buitenplaats,
monumentenplus-lening

• Nieuwbouwwoningen die zijn gekocht
vóór 1 september 2018 als
aardgaswoning en die nog gebouwd
worden, dus nog niet zijn opgeleverd

- Energiemaatregelen om de woning aardgasloos te maken

www.energiebespaarlening.nl/energiebe - De lening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 per woning
- De looptijd van de lening is 7 of 10 of 15 jaar (afhankelijk van het te lenen bedrag)
spaarlening-nieuwbouw-aardgasloos

• Eigenaar-bewoners van een
bestaande woning

- Energiebesparingsmaatregelen
- Energiezuinige installaties
- Duurzame opwek

Energiebespaarlening Nieuwbouw
Aardgasloos

Energiebespaarlening voor particulieren

Lening

Lening

- Vanaf 01-01-2019 inclusief sportdiensten aan niet-leden en het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie die onontbeerlijk is voor de
sportbeoefening
- De sportvrijstelling geldt ook voor watersportverenigingen
- De vrijstelling geldt niet voor de verhuur van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen die op grond van objectieve kenmerken niet geschikt en
noodzakelijk zijn voor sportbeoefening
- Ondernemers die voldoen aan de wettelijke voorwaarden zijn verplicht om de sportvrijstelling toe te passen

- Sportclubs worden via een vijfstappenplan begeleid: energiescan, opstellen plan van aanpak en keuze van maatregelen, opvragen offertes, financieel
advies en realisatie
www.restauratiefonds.nl/monumenteigen - De lening bedraagt minimaal 2.500 euro en maximaal 100.000 euro
- Annuïtaire lening met een rentevaste periode van 10 of 20 jaar met een rente van 1,0% tot 1,5% en een looptijd van 30 jaar
aren/financieringen/duurzame- Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument
monumenten-lening
- De rente voor niet-eigenaar-bewoners is minimaal 1,5%. De rentevaste periode is voor hen (geen eigen woning als hoofdverblijf) standaard 10 jaar.

- De lening wordt door middel van een notariële akte van geldlening (zonder zekerheid) verstrekt

landhuis, gebouw van liefdadigheid, molen, gemaal, agrarisch gebouw of watertoren.
- De lening bedraagt maximaal 1.000.000 euro
- Annuïtaire lening met een rentevaste periode van 10 of 20 jaar met een rente van 1,0% tot 1,5% en een looptijd van 10 tot 30 jaar
- Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument
- De rente voor niet-eigenaar-bewoners is minimaal 1,5%. De rentevaste periode is voor hen (geen eigen woning als hoofdverblijf) standaard 10 jaar.

- De lening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds gerealiseerd door de Rabobank, ASN Bank en de Rijksoverheid.

Vanaf januari 2014

www.energiebespaarlening.nl/particulier - De lening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 per woning
- U kunt maximaal 75% van het totale leenbedrag gebruiken voor zonnepanelen (en eventueel de thuisbatterij), de overige 25% voor een andere
en
maatregel van de maatregelenlijst
- De looptijd van de lening is 7 of 10 of 15 jaar (afhankelijk van het te lenen bedrag) met een rente van 1,4% tot 2,1%
- Voor het Zeer energiezuinig pakket bedraagt de lening maximaal € 50.000 per woning met een looptijd van 15 jaar
- Voor het Zeer energiezuinig pakket + of een Nul op de Meter verbouwing bedraagt de lening maximaal € 65.000 per woning met een looptijd van 15
jaar
- De lening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds gerealiseerd door de Rabobank, ASN Bank en de Rijksoverheid.

Energiebespaarlening voor scholen

Lening

• Verenigingen en stichtingen voor
primair onderwijs, voortgezet onderwijs
en speciaal onderwijs in Nederland die
een BRIN-nummer hebben

- Zonnepanelen
- Ledverlichting
- Gevel- en spouwmuurisolatie
- Dakisolatie (inclusief asbestsanering)
- Energiemanagementsystemen

Energiebespaarlening voor VvE's

Lening

• VvE's met tenminste 10
wooneenheden

- Energiebesparende maatregelen die genoemd worden op
https://www.energiebespaarlening.nl/vve/energiebesparende-maatregelen/

Energieinvesteringsaftrek (EIA)

Fiscale aftrek

• Inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtige ondernemers.
• Ook een overheidsonderneming,
stichting of vereniging kan gebruik
maken van deze regeling als die
vennootschapsbelastingplichtig is.

- Energiezuinige technieken
- Duurzame energie
De investeringen staan omschreven als 'bedrijfsmiddelen' op de Energielijst 2019

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie- - U kunt 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop de gebruikelijke afschrijving.
- Deze regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op.
investeringsaftrek-eia

• Woningcorporaties
• Andere verhuurders van sociale
huurwoningen, waaronder gemengde
VvE’s

- De EPV geldt voor een gegarandeerde energieprestatie van de woonruimte door Vanaf mei 2016
de verhuurder. Het gaat om energiebesparende én energieleverende
voorzieningen aan die woonruimte.

- Verhuurders kunnen een vergoeding van huurders vragen voor (bijna) nul-op-de-meter-woningen (NOM)
www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaamondernemen/gebouwen/wetten-en-regels- - De woning is zeer goed geïsoleerd en heeft een zeer lage warmtevraag van minder dan 50 kWh/m2 per jaar
- De woning produceert (duurzaam) gemiddeld net zo veel energie als de woning gebruikt
gebouwen/bestaande- De hoogste EPV is maximaal € 1,40/m2 per maand.
bouw/energieprestatievergoeding

Energieprestatievergoeding (EPV)

Subsidie

Vanaf juni 2015

www.energiebespaarlening.nl/scholen

- De minimale leensom bedraagt € 15.000
- Een school kan alleen een lening aanvragen als er begeleiding is van een procesbegeleider die is aangesloten bij het fonds
- De lening wordt gefinancierd door de Rabobank en de Rijksoverheid
- De lening heeft een rente van 2,4% en een looptijd van 15 jaar

www.energiebespaarlening.nl/vve

-De lening heeft een omvang van minimaal € 25.000,- en maximaal € 10.000.000,- (met een maximum van € 25.000,- per appartementsrecht
betreffende een wooneenheid). Uitzonderingen op het maximale leenbedrag per appartementsrecht zijn het Zeer Energiezuinige Pakket (maximaal €
50.000) en ZEP+/Nul op de Meter (maximaal € 65.000
- De lening heeft een looptijd van 10, 15 of 30 jaar naar keuze en een rente vanaf 2,0%
- U kunt maximaal 75% van het totale leenbedrag gebruiken voor zonnepanelen (en eventueel de thuisbatterij), de overige 25% voor een andere
maatregel van de maatregelenlijst
- De lening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds gerealiseerd door de Rabobank, ASN Bank en de Rijksoverheid.

- Voor 2019 is er een budget van € 147 miljoen

K:\gedeeld\EnergieNeutraal\Financiele regelingen\Overzicht subsidies en leningen totaal.xlsx

Extra hypotheekruimte voor
Lening
energiebesparing (Loan to Value, LTV) (NHG
Voorwaarden & Normen 2019-1, norm 5.1)

• Kopers van een bestaande of nieuwe
woning

- De geldnemer mag normaliter niet meer lenen dan 100% van de waarde van de Vanaf januari 2018
woning. Dit mag wel als energiebesparende voorzieningen (EBV) worden getroffen
aan de woning. De kosten van deze voorzieningen mogen worden
meegefinancierd in de lening, mits de lening niet meer dan 106% van de waarde
van de woning na verbouwing bedraagt.

Energiebespaarbudget NHG

- Erkende energiebesparende maatregelen zijn ◾Een HR ketel, ◾Gevel-, dak-, leiding- of vloerisolatie, ◾HR++ (of hoger) beglazing, ◾Energiezuinige
www.milieucentraal.nl/energiebesparen/energiezuinig-huis/financiering- kozijnen en/of deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, ◾Energiezuinige ventilatie inclusief hoog rendement ventilatoren, ◾Een
energie-besparen/extra-hypotheekruimte- warmtepomp, ◾Warmteterugwinning, ◾Een zonneboiler, ◾Zonnecellen
- Er is geen taxatierapport nodig waaruit de waarde na het treffen van de voorzieningen blijkt
voor-energiebesparing
- De kostengrens 2019 bij het treffen van energiebesparende maatregelen bij bestaande woningbouw is 307.400 euro. Het bedrag boven de ‘normale’
kostengrens van 290.000 euro moet wel volledig aan energiebesparende maatregelen zijn besteed.

www.nhg.nl/Professional/Energiebespar - Het Energiebespaarbudget is een bouwdepot, waarbij de geldverstrekker toestaat dat de klant afwijkt van de oorspronkelijke specificatie van
ende-maatregelen-financieren
energiebesparende maatregelen, mits ze voorkomen in de lijst met erkende energiebesparende maatregelen
- Niet alle geldverstrekkers maken gebruik van deze regeling

https://www.nhg.nl/V-N/VoorwaardenNormen-2019-1/Normen/5-Lening/51Leningsvormen

Nationaal

Gebouwgebonden financiering

Lening

• Particuliere woningeigenaren

Aangekondigd in
Klimaatakkoord

www.klimaatakkoord.nl/documenten/publ Klimaatakkoord pag. 23: De Rijksoverheid stelt een bepaling op voor het Burgerlijk Wetboek zodat overdraagbaarheid van financiering mogelijk wordt
via gebouwgebonden financiering (GGF). Deze vormgeving (BW) moet het mogelijk maken om financierings- en ontzorgingsproducten via
icaties/2019/06/28/klimaatakkoord
verschillende aanbieders beschikbaar te stellen aan de klant. Intentie is dat de aanpassing gereed is voor 2022.

Investeringssubsidie Duurzame Energie
(ISDE) (Subsidie duurzame warmte)

Subsidie

• Particulieren
• Organisaties met een geldig KvKnummer

Kleine VvE verduurzamen

Lening

VvE's met minder dan tien
appartementen

- Warmtepompen
- Biomassaketels
- Pelletkachels
- Zonneboilers

4 januari 2016 - 31
december 2020

www.rvo.nl/subsidiesregelingen/investeringssubsidieduurzame-energie-isde

De beschikbare subsidie voor zakelijke gebruikers en particulieren bedraagt in 2019 € 100 miljoen.
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type apparaat en de energieprestatie.

Aangekondigd in
Klimaatakkoord

www.klimaatakkoord.nl/documenten/publ Klimaatakkoord pag. 22: Het NEF is onder bepaalde condities bereid om te bezien of VvE’s met 6-10 appartementen ook voor NEF-financiering in
aanmerking komen. Als dit niet mogelijk blijkt, zet SVn pilots op. Voor VvE’s kleiner dan 6 wordt onderzocht hoe zij een passend financieringsaanbod
icaties/2019/06/28/klimaatakkoord
kunnen krijgen.

Kleinschaligheidsaftrek (KIA)

Fiscale aftrek

Belastingplichtige ondernemers

Nieuwe bedrijfsmiddelen van ondernemingen

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connec U moet u een bedrag tussen € 2.301 en € 318.449 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. Afhankelijk van de hoogte van de investering
t/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/win is de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek anders per boekjaar. De investeringsaftrek bedraagt 28% voor investeringen tussen € 2.301 en € 57.321.
st/inkomstenbelasting/inkomstenbelastin
g_voor_ondernemers/investeringsaftrek_
en_desinvesteringsbijtelling/kleinschaligh
eidsinvesteringsaftrek_kia

Leningen en hypotheken van commerciële
aanbieders

Lening

• Particuliere woningeigenaren
• VvE's

Regeling Reductie Energieverbruik

Subsidie

• Gemeenten t.b.v. eigenaar-bewoners

- Zelf of door ander laten uitvoeren van eenvoudige eenvoudige
1 november 2019 - 31 zoek.officielebekendmakingen.nl/kstenergiemaatregelen zoals waterzijdig inregelen, radiatorfolie, tochtstrips,
december 2020
35234-2.html
energiescan, energieverbruiksmanagers en dak- raam- en gevelisolatie
- Advies en voorlichting over eenvoudige en verdergaande energiemaatregelen als
eerste stap in vergaand verduurzamen

- Aanvraag en regierol door gemeenten
- Uitvoering door energieloketten, coöperaties, lokale bedrijven
- € 90 subsidie per woning waar naar verwachting maatregelen worden getroffen of waar voorlichting wordt gegeven
- Beoordelingscriteria: Aanpak en methodiek, Uitvoerbaarheid binnen looptijd (eind 2020), Samenwerking met ervaren partijen, Ingebed in beleid
gemeente, tenminste 1000 woningen

Regeling Verlaagd Tarief
(Postcoderoosregeling)

Korting

• Leden van een coöperatie die op het
net aangesloten zijn via een
kleinverbruikersaansluiting (max. 3 x 80
Ampère).

- Vrijstelling van energiebelasting over de duurzame elektriciteit die de deelnemers
in een project gezamenlijk opwekken met hernieuwbare energiebronnen. Dat zijn:
wind, zonne-energie, aardwarmte, golfenergie, getijde-energie, waterkracht,
biomassa, stortgas, rioolzuiveringsgas en biogas.

www.postcoderoosregeling.nl

- Een PostCodeRoos is een afgebakend gebied waarbinnen een lokale energie coöperatie haar deelnemers kan werven
- Deelnemers aan een PostCodeRoos project moeten in de nabijheid van de productie-installatie wonen, in de zogenoemde PostCodeRoos
- Deelnemers richten samen een coöperatie op of maken gebruik van een bestaande VvE (Vereniging Van Eigenaren) en investeren gezamenlijk in
een zonnedak door het kopen van zonparticipaties
- Bedrijven (btw ondernemers) mogen voor maximaal 20% deelnemen in het vermogen van de coöperatie.
- In ruil voor hun deelname (investering) ontvangen deelnemers, naar rato van het aantal zonparticipaties, jaarlijks een teruggave van energiebelasting
die zij betaald hebben over de energie die zij thuis gebruiken. Dit recht op teruggave van de energiebelasting voor deelnemers wordt door de overheid
voor (minimaal) 15 jaar gegarandeerd en geldt vanaf het moment dat de Belastingdienst het project goedkeurt
- Een deelnemer kan nooit meer belasting terug vragen dan dat men over het elektriciteitsverbruik thuis betaald heeft tot een maximum van 10.000
kWh
- In artikel 59a lid 2 onderdeel e van de PostCodeRoos Regeling staat de voorwaarde dat de rijksoverheid geen andere financiële tegemoetkoming of
subsidie verstrekt voor de productie-installatie of opwekking van elektriciteit. Met deze voorwaarde wordt voorkomen dat er een stapeling ontstaat van
subsidies vanuit de rijksoverheid. Een financiële tegemoetkoming van een provincie of een gemeente zijn wel toegestaan en kan wel worden
gecombineerd met de Postcoderoosregeling.

Stimulering Duurzame Energieproductie
(SDE+)

Subsidie

• Bedrijven
• Instellingen

Hernieuwbare elektriciteit - warmte of -gas uit:
- Biomassa
- Geothermie
- Water
- Wind
- Zon

www.rvo.nl/subsidiesregelingen/stimulering-duurzameenergieproductie

- Voor de openstellingsronde SDE+-najaar 2019 is € 5 miljard beschikbaar
- U kunt subsidie aanvragen van dinsdag 29 oktober, 9:00 uur tot donderdag 14 november, 17:00 uur
- Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed, onder de noemer Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De regeling SDE++ gaat de uitrol
van duurzame energie en CO2-reducerende technieken stimuleren door de onrendabele top van deze technieken te vergoeden. Dit gebeurt door
middel van een exploitatiesubsidie

Subsidie energiebesparing eigen huis
(SEEH) voor eigenaar én bewoner

Subsidie

• Particuliere eigenaar-bewoners

- Maatwerkadviesrapport
15 augustus 2019 - 31 www.rvo.nl/subsidies- Minimaal 2 energiebesparende maatregelen (isolatie van dak, gevel, spouwmuur, december 2020
regelingen/seeh/eigenaar-bewoner
vloer/bodem of HR++ of triple glas)
- Aanvullende energiebesparende maatregelen (isolerende deuren, ventilatie,
waterzijdig inregelen, energiedisplay, slimme thermostaat)
- Zeer energiezuinig pakket (ZEP), een samenhangend pakket aan maatregelen
die past bij het NoM-concept.

- De subsidie voor een maatwerkadviesrapport bedraagt € 150
- Voor maatregelen die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen ontvangt u een subsidie per m2, per woning, of 20% van de kosten
- De subsidie voor energiebesparende maatregelen bedraagt maximaal € 10.000 per woning
- De subsidie voor het Zeer energiezuinig pakket is maximaal € 15.000, incl. een bonus van € 4.000 bovenop de subsidie per maatregel
- Het budget bedraagt € 84 miljoen

Subsidie energiebesparing eigen huis
(SEEH) voor VvE

Subsidie

Etagewoningen (maisonnettes, galerijof portiekwoningen, overige
flatwoningen) van:
• Vereniging van Eigenaren
• Woonverenigingen
• Wooncoöperaties
Verhuurde woningen en commercieel
vastgoed zijn uitgesloten

- Energieadvies, eventueel in combinatie met procesbegeleiding en/of een MJOP 15 september 2016 - Minimaal 2 energiebesparende maatregelen (isolatie van dak, gevel, spouwmuur, 31 december 2022
vloer/bodem of HR++ of triple glas)
- Aanvullende energiebesparende maatregelen (isolerende deuren, ventilatie,
waterzijdig inregelen, energiedisplay, slimme tghermostaat)
- Zeer energiezuinig pakket (ZEP), een samenhangend pakket aan maatregelen
die past bij het NoM-concept.

- Het subsidiebedrag voor energieadvies is 75% van de factuur, met een maximum dat afhankelijk is van het aantal koopwoningen binnen de
vereniging
- In het plan moeten minimaal 2 energiebesparende maatregelen zijn opgenomen. Deze moeten binnen 10 jaar worden uitgevoerd. Daarnaast moet
het MJOP in combinatie met een energieadvies zijn opgemaakt. Heeft u hierbij hulp nodig? U kunt bij de subsidieaanvraag procesbegeleiding
meenemen.
- Voor maatregelen die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen ontvangt u een subsidie per m2, per woning, of 20% van de kosten
- De subsidie voor het Zeer energiezuinig pakket is maximaal € 15.000, incl. een bonus van € 4.000 bovenop de subsidie per maatregel
- Het budget bedraagt € 14 miljoen

www.energiesubsidiewijzer.nl

Subsidieregeling stimulering bouw en
onderhoud sportaccommodaties (BOSA)

Subsidie

Amateursportorganisaties:
- De bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties
- De aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen
• Sportverenigingen
- Energiemaatregelen
• Sportstichtingen
Organisaties waarbij de SBI-code begint
met de cijfers 93.1 zijn
sportorganisaties. Organisaties met
codes die gerelateerd zijn aan
beroepssporten (93.13, 91.14.6,
93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5)
komen niet in aanmerking voor subsidie

Verlaagd BTW tarief voor
isolatiewerkzaamheden

Korting

- Het 9% BTW-tarief geldt voor het isoleren, schilderen, stukadoren, behangen en
• Huurders en eigenaren van meer dan
twee jaar oude woningen bestemd voor schoonmaken van bestaande woningen
permanente bewoning door particulieren - Het verlaagde BTW-tarief voor isoleren geldt voor de arbeidskosten voor vloer-,
bodem-, dak- en gevelisolatie en het aanbrengen van isolatieglas
- De (isolatie)materialen zelf vallen onder het 21%-tarief

Vanaf 1 januari 2019

www.rvo.nl/subsidiesregelingen/seeh/vve
www.rvo.nl/subsidiesregelingen/seeh/vve/subsidie-voorenergieadvies/mjop

www.dus-i.nl/subsidies/s/stimuleringbouw-en-onderhoudsportaccommodaties

- Horecagerelateerde activiteiten worden niet gesubsidieerd
- De regeling subsidieert 20% van de kosten van de activiteiten (inclusief btw)
- Een subsidie van minder dan € 5.000 wordt niet verstrekt
- Per organisatie geldt een maximum subsidiebedrag van € 2,5 miljoen per kalenderjaar
- Voor de gehele regeling is in 2019 een budget van € 87 miljoen beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete
aanvragen
- Op 06-09-2019 is er nog een budget van € 29 miljoen beschikbaar
- Voor energiebesparende maatregelen of activiteiten om de toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren, kan aanvullende subsidie
(maximaal 15% van de kosten) worden verstrekt

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connec - Deuren, kozijnen en riet zijn voorbeelden van zaken die niet gelden als isolatiemateriaal
t/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bt
w/tarieven_en_vrijstellingen/diensten_9_
btw/werkzaamheden_aan_woningen/isol
eren_van_woningen
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Provinciaal

Verruiming Loan to Income (LTI) toets
Lening
hypotheekverstrekkers (NHG Voorwaarden &
Normen 2019-1, norm 7.6)

• Kopers van een bestaande of nieuwe
woning

Warmtefonds

• Particuliere woningeigenaren
- Zowel isolatie, installatie als opwek
• VvE's
Doel: Woningverduurzaming mogelijk
maken voor hen die door de huidige
leennormen moeilijk of geen financiering
kunnen krijgen

Lening

- Bij het berekenen van de maximale hypotheek ten opzichte van het inkomen
worden bedragen van € 9.000, € 15.000 of € 25.000 buiten beschouwing gelaten
indien sprake is van het treffen van energiebesparende voorzieningen of indien
sprake is van een (zeer) energiezuinige woning

https://www.nhg.nl/V-N/VoorwaardenNormen-2019-1/Normen/7-Toetsing/76Financieringslast-bij-treffen-vanenergiebesparende-voorzieningen

Aangekondigd in
Klimaatakkoord

- De in de lening als kwaliteitsverbetering of extra meerwerk begrepen kosten voor het treffen van energiebesparende voorzieningen, mogen tot een
bedrag van maximaal € 9.000,- buiten beschouwing gelaten worden voor de berekening van de financieringslast.
- Het bedrag van € 9.000,- mag tevens buiten beschouwing worden gelaten indien het de aankoop van een woning betreft met een energielabel A++ of
hoger (afgegeven voor 1 januari 2015) of een energie-index of energieprestatiecoëfficiënt van maximaal 0,6.
- Betreft het een lening voor een woning waarvoor een energie-index of een energie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul is afgegeven, dan mag een
bedrag van € 15.000 buiten beschouwing worden gelaten in de berekening van de financieringslast.
- Indien het de aankoop betreft van een energieneutrale woning of NoM woning en de geldnemer ten aanzien van de energieprestatie een garantie van
minimaal 10 jaar kan overleggen, mag een bedrag tot € 25.000,- buiten beschouwing worden gelaten in de berekening van de financieringslast.
- Deze Norm is alleen van toepassing indien het toetsinkomen minimaal € 33.000,- bedraagt.

www.verbouwkosten.com/warmtefonds/ - Rijk en private partijen maken tot 2030 4,5 miljard euro vrij
- Uitvoering via Energiebespaarlening en ISDE
- De lening is maximaal € 25.000 met een rente van 2,0% en een looptijd van 20 jaar

Groeiversneller Energie

Begeleiding

• Zie bij Groeiversneller Leningen
• Ondernemers en organisaties

Besparing van energie en/of het opwekken van duurzame energie

https://oostnl.nl/nl/de-groeiversnellerenergie

Oost NL biedt ondersteuning aan uw project van idee tot en met de realisatie van financierbare, schaalbare business cases. Naast inzet van
energievouchers begeleiden wij u bij het vinden van de juiste expertise en partners voor de verdere ontwikkeling van uw business case en bij het
vinden van aanvullende en eventuele vervolgfinanciering

Groeiversneller Kennisvouchers

Kennis

Zie bij Groeiversneller Leningen

- Duurzame energie
- Export

https://oostnl.nl/nl/de-groeiversneller

- Met een voucher van maximaal € 10.000 kunnen ondernemers kennis inkopen. De eigen bijdrage van de ondernemer is hierbij 50% van de totale
kosten
- Een voucher kan ingezet worden voor bijvoorbeeld het inhuren van een organisatieadviseur, het inkopen van expertise voor marktonderzoek,
financieel advies of specifieke kennis van techniek

Groeiversneller Leningen

Lening

Gelderse mkb-bedrijven (tot 250 fte) met - Ontwikkelen van vernieuwende technologie en innovatieve producten, diensten
de potentie en de ambitie om te groeien en processen, nieuwe markten of nieuwe verdienmodellen
in omzet en werkgelegenheid

https://oostnl.nl/nl/de-groeiversnellerleningen

- Qredits verstrekt de leningen
- Het aanvraagproces start bij een inhoudelijke en financiële beoordeling door Oost NL
- De provincie Gelderland staat 80% garant voor de lening
- De ondernemer staat persoonlijk voor de overige 20% borg
- Voor starters zijn leningen beschikbaar tot €75.000,-. Voor bedrijven die al omzet hebben of in voldoende mate de marktvraag hebben gevalideerd
zijn er leningen van maximaal €225.000,- beschikbaar
- Afsluitkosten € 500
- De lening heeft een rente van 7,75% en een looptijd van 10 jaar
- Aflossingsvrije periode 2 jaar

Groeiversneller Zon

Advies

• Bedrijven en instellingen in Gelderland - Dakgebonden zonnepanelen
die een SDE+-beschikking van RVO
hebben ontvangen voor de aanleg van
dakgebonden zonnepanelen

Vanaf 08-07-2019

https://oostnl.nl/nl/zon

Advies kan betrekking hebben op:
- Algemene begeleiding, om u te helpen de stappen te zetten die nodig zijn tot aan realisatie, zoals bijvoorbeeld het opvragen en vergelijken van
verschillende offertes van leveranciers/installateurs van zonnesystemen
- Technisch advies, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de dakbelasting of de aansluiting op het elektriciteitsnet
- Financieel advies, zoals bijvoorbeeld bij de keuze voor koop, huur of lease of het zoeken van financiering
- De omvang van een voucher Zon is minimaal € 1.000,- en maximaal € 5.000,- (exclusief BTW). U dient een bedrag van minimaal gelijke omvang zelf
te financieren

Lokale hernieuwbare energieprojecten en
participatie door natuurlijke personen,
rechtspersonen zonder winstoogmerk en
VvE's (Paragraaf 3.3 in Regels Ruimte voor
Gelderland 2016)

Subsidie

Uitvoering van lokale hernieuwbare energieprojecten door lokale duurzame
• Lokale duurzame energiebedrijven
• Rechtspersonen zonder winstoogmerk energiebedrijven of VvE's met tenminste 50 natuurlijke personen
• Verenigingen van Eigenaars (VvE)

1 januari 2017 - 31
december 2019

www.gelderland.nl/Lokale-hernieuwbare- - De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de kosten, met een minimum van €3.500 en een maximum van €100.000. Voor waterkrachtinstallaties
geldt een maximum van €200.000
energieprojecten

Onderzoek energiebesparing woningen met
een VvE (Scan VvE) (Paragraaf 3.4 in
Regels Ruimte voor Gelderland 2016)

Subsidie

• Vereniging van Eigenaars (VvE) met
tenminste 10 wooneenheden van vóór
1990

1 januari 2017 - 31
december 2019

Onderzoek naar de haalbaarheid van een NOM-renovatie van een
appartementengebouw in één keer of in stappen

- Tenminste 50 natuurlijke personen wonend op 50 verschillende adressen nemen deel en dragen gezamenlijk tenminste 25% van de kosten van het
lokale hernieuwbare energieproject.
- De bijdrage per natuurlijk persoon bedraagt minimaal €50 (geldt niet voor VvE's).
- Het project heeft een terugverdientijd van minimaal vijf jaar.
- Voor VvE's geldt dat het lokale hernieuwbare energieproject onderdeel vormt van (aard en nagelvast is verbonden met) het gebouw of groep van
gebouwen van de VvE
- Maximaal € 4.000 subsidie wordt verstrekt voor het door een deskundige laten uitvoeren van een scan van de financiële positie en het organiserend
www.gelderland.nl/Energiebesparingonderzoek-energiebesparing-woningen- vermogen van de VvE, de bouwkundige staat van het gebouw, de bouwkundige en technische maatregelen die genomen kunnen worden voor het
realiseren van een energielabelsprong of een NoM-renovatie, de energetische effecten en een indicatie van de kosten daarvan en het effect op de
met-een-VvE

financiële positie van de VvE, een beschrijving van het proces dat nodig is voor een NoM-renovatie en een beschrijving van de haalbaarheid van NOM
in één keer of in stappen

Procesondersteuning Vereniging van
Eigenaren (VvE) (Paragraaf 3.13 in Regels
Ruimte voor Gelderland 2016)

Subsidie

• Vereniging van Eigenaars (VvE) met
tenminste 10 wooneenheden

Inhuren van deskundigen voor het voorbereiden van een nul-op-de meterrenovatie van woningen (NoM-renovatie) of voor een directe verbetering van de
woningen zodat deze renovatie mogelijk wordt (NoM-ready situatie)

Procesondersteuning Wijk van de toekomst
(Paragraaf 3.12 in Regels Ruimte voor
Gelderland 2016)

Subsidie

• Gemeenten

Stimulering energiebesparing bij bedrijven en Subsidie
instellingen (Paragraaf 3.5 in Regels Ruimte
voor Gelderland 2016)

Stimuleringslening Toekomstbestendig
Wonen (Stimuleringsfonds
Energiemaatregelen en asbestsanering
particuliere woningen)

Verzilver uw dak

t/m 31-12-2019

www.gelderland.nl/EnergiebesparingProcesondersteuning-Vereniging-vanEigenaren-(VvE)

- Subsidie voor de inhuur van een of meerdere externe deskundigen voor het voorbereiden van een NoM-renovatie of NoM-ready situatie. Het gaat
daarbij om het opstellen van een uitvraag voor het renoveren of verbeteren van een gebouw, het beoordelen van offertes van bouw- en
installatiebedrijven, het begeleiden van de VvE over de NOM- of NOM-ready renovatie en het begeleiden van de financiering
- Subsidie wordt slechts verstrekt als aan de hand van een scan of een vergelijkbaar onderzoek aangetoond wordt dat NoM of NoM-ready haalbaar is.
- De subsidie bedraagt ten hoogste 90% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 35.000

Inhuren van een externe deskundige (procesbegeleider) om een plan op te stellen
waarin de mogelijkheden worden beschreven van samenwerking tussen partijen
om energiebesparende maatregelen te nemen in Wijken van de Toekomst (fase
1) en vervolgens een integraal transitieplan op te stellen waarin deze maatregelen
worden uitgewerkt (fase 2)

www.gelderland.nl/Energiebesparingprocesondersteuning-Wijk-van-deToekomst

- Het proces is gericht op een wijk of meerdere aaneengesloten wijken
- Een wijk betreft een geografische eenheid van tenminste 400 woningen
- Een integraal transitieplan is een in overleg met betrokken partijen tot stand gekomen plan met maatregelen gericht op het beperken van het fossiele
energieverbruik in de wijk, waaronder in ieder geval bestaande gebouwen
- De subsidie voor fase 1 bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000
- De subsidie voor fase 2 bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000

• Samenwerkingsverband van bedrijven
en instellingen (bedrijvencollectief),
(bijvoorbeeld ondernemersverenigingen,
parkmanagementorganisaties en
brancheorganisaties)

- Uitvoeren van een plan van aanpak voor het werven, coördineren en evalueren
van energiescans bij bedrijven en instellingen en het communiceren hierover
- Begeleiden van een inventarisatie van maatregelen met behulp van de
energiescan, die uitgaat van de Erkende Maatregelenlijst. Deze moet inzicht geven
in kosten en terugverdientijd en de termijn van realisatie van de wettelijk verplichte
maatregelen bij de betrokken bedrijven en instellingen

www.gelderland.nl/Stimuleringenergiebesparing-bij-bedrijven-eninstellingen

- De aanvrager moet rechtspersoonlijkheid bezitten en als doelgroep in ieder geval de aangesloten bedrijven en instellingen hebben
- De Omgevingsdienst moet een positieve verklaring over het plan van aanpak resp. de begeleiding hebben afgegeven
- Voor subsidie komen in aanmerking de kosten voor de inhuur van externe deskundigheid
- Geen subsidie wordt verstrekt voor de ontwikkeling en aanschaf van energiebesparende maatregelen
- De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 24.000 voor het uitvoeren van een plan van aanpak
- De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten per bedrijf of instelling met een maximum van € 1.000 en een totaal maximum van
€ 100.000 voor het begeleiden van bedrijven en instellingen

Lening

• Particuliere woningeigenaren in
gemeenten die de provinciale regeling
hebben overgenomen (Apeldoorn is
daar nog mee bezig)

- Verduurzamen en toekomstbestendig maken van woningen

www.svn.nl/gelderland-trekt-10-miljoenuit-voor-energiebesparing-enasbestsanering/

- Inwoners van Gelderland die hun woning willen verbeteren kunnen minimaal € 2.500,- lenen en maximaal € 50.000,-.
- Het gaat om een integrale regeling gericht op het verduurzamen en toekomstbestendig maken van woningen
- De lening kan ook worden gebruikt voor het verwijderen van asbestdaken, mits er minimaal één energiebesparende maatregel wordt genomen
- Het budget voor het verstrekken van de leningen is 50/50 afkomstig van provincie en gemeente
- a. Consumptieve lening: Een annuïteitenlening met een looptijd van maximaal 15 jaar tegen 1,6% rente.
- b. Hypothecair op basis van loan to value: Een annuïteitenlening die wordt verstrekt met de woning als onderpand/zekerheid. Looptijd
en rente zijn afhankelijk van de hoogte van het geleend bedrag. De afsluitkosten zijn € 850,- c. Verzilverlening: Een aflossingsvrije lening voor oudere woningeigenaren die het vermogen in stenen hebben zitten. Rente en aflossing worden
voldaan bij verkoop van de woning. De afsluitkosten zijn € 475,-.
- d. Maatwerklening op basis van loan to value: Voor mensen die alleen onder strikt toezicht mogen lenen; op dit moment uitsluitend
beschikbaar voor noodzakelijke kosten asbestsanering en funderingsproblematiek. De afsluitkosten zijn relatief hoog: € 950,- dit hangt samen met de
uitgebreide inkomenstoets.

Begeleiding

• Ondernemers of VvE's met een ‘leeg’ - Dakgebonden zonnepanelen
dak van minstens 1.000 m2 en een
grootverbruikersaansluiting (> 3 x 80 A)

www.gelderland.nl/verzilveruwdak

- Drie bureaus gaan in opdracht van de provincie actief op zoek naar bedrijven met een geschikt dak dat voldoet aan de benodigde randvoorwaarden
voor een succesvolle SDE+-aanvraag (in de najaarsronde van 2019 en de voorjaarsronde van 2020) en kansrijke projectrealisatie
- Ondersteunen en ontzorgen van ondernemers die al een SDE+ beschikking hebben d.m.v. Groeiversneller Zon en Groeiversneller Kennisvouchers

Vanaf 08-07-2019
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Voorfinanciering ontwikkelkosten windpark of Subsidie
zonnepark (Paragraaf 3.11 in Regels Ruimte
voor Gelderland 2016)

• Duurzaam energiebedrijf waarbij ten
minste 50 natuurlijke personen zijn
aangesloten en die wonen op
afzonderlijke adressen en die
hernieuwbare energie (windenergie en
zonne-energie) produceert of een
onderneming die voor minstens 50%
eigenaar is van zo’n duurzaam
energiebedrijf

- Inhuur van externe deskundigen voor de ruimtelijke voorbereiding van een
windpark of een zonnepark. Deze voorbereiding bestaat uit kosten voor onderzoek
in verband met de financiering voor de projectleiding, marketing en communicatie
en/of de technische voorbereiding

www.gelderland.nl/Voorfinancieringontwikkelkosten-windpark-of-zonnepark

- Windpark: een of meerdere windmolens die organisatorisch en ruimtelijk met elkaar samenhangen en die een totaal gezamenlijk vermogen hebben
van ten minste 5 MW
- Zonnepark: grondgebonden zonnepanelen die organisatorisch en ruimtelijk met elkaar samenhangen met een totaal vermogen van ten minste 1 MW
- De subsidie bedraagt ten hoogste 90% van de subsidiabele kosten met een maximum voor de vier onderdelen als volgt:
a de ruimtelijke voorbereiding van een windpark of een zonnepark; € 150.000
b projectleiding; € 75.000
c marketing en communicatie; € 100.000
d de technische voorbereiding van een windpark of een zonnepark. € 75.000
- De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een geldlening met een looptijd van maximaal vijf jaar en een rente van 5%.
- Als blijkt dat het windpark of het zonnepark niet kan worden gerealiseerd als gevolg van strijd met een goede ruimtelijke ordening, dan besluiten
Gedeputeerde Staten op een daartoe strekkend verzoek van de subsidieontvanger tot het intrekken van de verplichting tot terugbetaling van de lening
en de tot dat moment gecumuleerde rente

VvE Energieloket Gelderland

Advies
Begeleiding

• Gelderse VvE’s met ambities om te
verduurzamen

- Verbeteren van appartementengebouwen op het gebied van comfort,
energiezuinigheid, veiligheid en uitstraling

https://vve-energieloket.nl/

- Het VvE Energieloket Gelderland organiseert roadshows voor VvE's in verschillende gebieden in Gelderland
- Alle (leden van) Gelderse VvE’s terecht kunnen hier terecht met vragen omtrent de verduurzaming van hun VvE
- Begeleiden bij de indiening van subsidieaanvragen voor:
VvE Scan;
Lokale hernieuwbare energieprojecten;
Procesondersteuning Energiebesparing Vereniging van Eigenaren.

Energiecoaches

Advies
Kennis

• Eigenaar-bewoners
• Huurders

- Vrijwillige energiecoaches van deA of van de gemeente geven telefonisch of bij u
thuis advies over het energiezuiniger maken van uw woning aan de hand van uw
wensen en mogelijkheden

www.energiekapeldoorn.nl/energiekwonen/energiecoaches

- De energiecoaches zijn enthousiaste, kundige vrijwilligers die onafhankelijk werken en u kosteloos adviseren
- Indien de vraag te complex is voor een coach, dan kan worden verwezen naar een energieadviseur van Energiek Wonen of kan betaald advies van
een specialist worden ingeroepen

Gemeentelijk

www.de-a.nl/duurzaamhuis/energiecoach
Energiefonds Apeldoorn

Lening

• Bedrijven
• Instellingen: rechtspersoon zonder
winstoogmerk die zich richt op
maatschappelijke behoeften en
vraagstukken zoals sport-verenigingen,
kerken, culturele instellingen, VvE's en
energiecoöperaties

- Projecten die bijdragen aan de energietransitie: het proces waarbij de
energievoorziening op korte en lange termijn wordt verduurzaamd door
(investeringen in) energiebesparing en opwekking van Duurzame energie
- Ontwikkelkosten: Kosten die moeten worden gemaakt om een project zover te
krijgen dat dit ook kan worden gerealiseerd, denk aan locatieonderzoek,
technische ontwerpen, vergunningsaanvragen, fiscaal en juridisch advies.

Vanaf 1 maart 2018

www.apeldoorn.nl/energiefonds

- Er worden geen leningen verstrekt aan bedrijven en instellingen die elders hun volledige financiering kunnen regelen.
- Voor kleinschalige leningen tot € 25.000 is het financieringspercentage maximaal 75% van de investering, daarboven 50%.
- Bedrijven kunnen € 5.000 tot € 50.000 lenen voor energieprojecten. Rente 2,5%, looptijd max. 15 jaar
- Instellingen kunnen € 5.000 tot € 300.000 lenen voor energieprojecten (rente 2,0%, looptijd max. 15 jaar) en € 5.000 tot € 100.000 voor
ontwikkelkosten (rente 3,5%, looptijd max. 5 jaar).

Energieke Regio Apeldoorn

Begeleiding

• Bedrijven
• Maatschappelijke organisaties
• VvE's
• Woningcorporaties

- Helpen van ondernemers bij energiebesparing en zelf energie opwekken in en
rondom het bedrijfspand, om zo de CO2-uitstoot te reduceren
- Inzicht verschaffen in de eisen en wensen van overheid, banken en
opdrachtgevers en die af te stemmen op de eigen motivatie om te verduurzamen

vanaf januari 2019

https://energiekeregio.nl/apeldoorn/

- Oriënterend intakegesprek is kosteloos

Energieloket Energiek Wonen

Advies
Kennis
Voorbeeldproducten

• Particuliere woningeigenaren
• Huurders
• VvE's
• Verenigingen

- Persoonlijk advies van deskundige energieadviseur
- Thema-bijeenkomsten
- Collectieve inkoopacties

www.energiekapeldoorn.nl/energiekwonen/energieloket

- Gesprek met energieadviseur en deelname aan bijeenkomsten is vrijblijvend en kosteloos
- Gesprekken vinden op afspraak plaats, hetzij telefonisch, hetzij bij het Energiepunt
- Bij het Energiepunt zijn demo's te bekijken van apparaten en materialen

Energieregisseurs

Advies
Kennis
Begeleiding

• Particulier
• VvE
• Instelling
• Bedrijf

- Een energieregisseur is een enthousiaste inwoner uit Apeldoorn die op buurt- of
wijkniveau werkt om kansen te zoeken om samen met anderen energiebesparing
te realiseren en duurzame energie op te wekken
- Speerpunt voor een energieregisseur is het enthousiasmeren van bewoners en
bedrijven om met de energietransitie aan de slag te gaan

www.energiekapeldoorn.nl/energiekwonen/energieregisseurs

- De energieregisseur richt zich vooral op energieopwekking en energiebesparing, zoals zonnepanelen en isolatie. Ook onderzoekt hij of zij welke
maatregelen het beste in zijn/haar eigen werkgebied vallen en hoe bewoners daarvoor enthousiast te maken. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren
van informatieavonden of collectieve inkoop
- Er zijn door de gemeente Apeldoorn energieregisseurs aangesteld in de wijken Kerschoten/De Naald, De Parken, De Maten, Zuid en op de
bedrijventerreinen Apeldoorn-Noord en Apeldoorn-Zuid.

Ondersteuningsregeling sportinfrastructuur

Lening Subsidie • Sportverenigingen
• Aan sportverenigingen gelieerde
stichtingen of andere rechtpersonen

- Investeringen in de sportinfrastructuur van de eigen sportaccommodatie.
Doorlopend
Onder “sportinfrastructuur” wordt verstaan:
• Nieuwbouw, verbouw, renovatie van clubhuizen, asbestsanering, hekwerken
• Investeringen in duurzaamheid waaronder isolatie, led-verlichting, zonnepanelen
• Investeringen in installaties (verwarming, luchtbehandeling)
• Groot onderhoud en renovatie van natuurgras sportvelden (geen regulier
onderhoud)
• Kostbare sportinventaris: machines voor het onderhoud van sportvelden,
turntoestellen, sportrolstoelen en trampolines.
• Andere inventaris, zoals ballen, netten, rackets, shuttles en clubkleding, valt niet
onder sportinfrastructuur

www.apeldoorn.nl/sportinfrastructuur

- Rentesubsidie sport: 50% subsidie van de kosten van rente van een geldlening bij een geldverstrekker ten behoeve van investeringen van minimaal
€ 2.000 in de sportinfrastructuur van de eigen sportaccommodatie
- Gemeentegarantie voor een geldlening verstrekt door een geldverstrekker ten behoeve van investeringen in de sportinfrastructuur van de eigen
sportaccommodatie
- Eenmalige investeringssubsidie van max. € 100.000 in de kosten van investeringen in de eigen sportinfrastructuur. Voor de vier categorieën gelden
afzonderlijke maximale subsidiepercentages:
1 Investeringen noodzakelijk voor het mogelijk maken van fusies tussen sportverenigingen: 50%
2 Groot onderhoud, vernieuwing, renovatie van natuurgras sportvelden: 75%
3 Investeringen in duurzaamheid: 50%
4 Overige investeringen: 25%
- Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP): subsidie van maximaal 50% van de kosten van het opstellen van een MJOP
- Ondersteuning aanleg kunststof sportvelden (kunstgrasfonds): renteloze geldlening voor een hockey-, korfbal- of voetbalvereniging voor de aanleg
van een kunststof sportveld met een maximum van:
a. € 350.000,- voor investeringen in een standaardvoorziening (eerste aanleg);
b. € 175.000,- voor vervanging van de toplaag, 12 jaar na eerste aanleg

Regionaal Energieloket voor Apeldoorn

Advies
Kennis
Begeleiding

• Eigenaar-bewoners
• Huurders

- Online, telefonisch en via chat en e-mail advies en informatie over
energiebesparende maatregelen, duurzame energie, duurzame mobiliteit
- Speciale collectieve acties
- Online HuisScan is afgestemd op uw situatie, geeft inzicht in besparingen en
adviseert over de beste maatregelen
- Brengt u desgewenst in contact met adviseurs en uitvoerende bedrijven
- Helpt bij het maken van een stappenplan richting een aardgasvrije woning

https://regionaalenergieloket.nl/apeldoor - Telefonisch en per e-mail bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30
n

Stimuleringsregeling collectieve
investeringen woningvoorraad Apeldoorn
(SciwA)

Lening

• Eigenaar-bewoner van een woning of Verduurzamen van de bestaande woningvoorraad d.m.v.collectieve investeringen
appartement in een wooncomplex
voor energetische verbeteringen, wegwerken achterstallig onderhoud en/of
verbeteren toegankelijkheid.
• Vereniging van eigenaren van een
woongebouw, mits optredend voor ten
minste tien appartementen
• Non-profit organisatie die handelt
namens een VvE of eigenaar-bewoners
van een wooncomplex

www.apeldoorn.nl/samen-uwwooncomplex-verduurzamen

Stimuleringsregeling zonnesystemen
Apeldoorn

Lening

• Meerderjarige natuurlijk persoon

www.apeldoorn.nl/lening-zonnesystemen - De lening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 6.000,-

- Het aanschaffen en installeren door een deskundige installateur van een PVTVanaf 1 maart 2019
systeem, zonnestroomsysteem, of zonnewarmtesysteem op of aan de woning van
de aanvrager, of elders op het kadastrale perceel waarop de woning van de
aanvrager staat;
- Het verkrijgen van één of meerdere aandelen of participaties in het PVT-systeem,
zonnestroomsysteem, of zonnewarmtesysteem op een ander dak dan dat van de
woning van de aanvrager;
- Het verkrijgen van het recht op een korting op de energiebelasting op grond van
de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel de postcoderoosregeling genoemd, door in
coöperatief verband mede-eigenaar te worden van een dakgebonden PVTsysteem of zonnestroomsysteem.
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- Doelgroepen zijn: Eigenaar-bewoners, Verenigingen van eigenaren (VVE’s) en Rechtspersonen zonder winstoogmerk, zoals
duurzaamheidsorganisaties
- Minimaal 4 woningen of appartementen (huur of koop) moeten tegelijk worden aangepakt.
- Leningen per woning of appartement maximaal € 5.000, te verhogen met € 5.000 per energielabelstap doch niet hoger dan € 20.000.
- De rente bedraagt 2,0% met een looptijd van 7,5 - 15 jaar afhankelijk van hoofdsom; in uitzonderingsgevallen tot 25 jaar.
- Aantoonbare duurzaamheidsverbeteringen dienen te worden bereikt zoals energielabelstappen.
- De kosten van de voorzieningen moeten gemiddeld per woning of appartement minimaal €1.600,- bedragen en in totaal moet voor minimaal € 20.000
aan de gezamenlijke woningen of appartementen worden verduurzaamd c.q. verbeterd.

- De rente van de lening is vast en bedraagt 2,50 %, met een looptijd van maximaal 10 jaar

Subsidie afkoppelen regenwater

Subsidie

• Particulier
• VvE
• Instelling
• Bedrijf

Afkoppelen hemelwater bij bestaande panden die aangesloten zijn op de
Doorlopend
gemengde riolering en die niet gelegen zijn in een gebied dat het college op grond
van artikel 4:44 van de APV heeft aangewezen als gebied waarbinnen het
verboden is een hemelwaterafvoerleiding aan te sluiten of aangesloten te houden
op het openbaar vuilwaterriool

www.apeldoorn.nl/subsidie-afkoppelenregenwater

- Dak is aangesloten op gemengd rioolstelsel (riool- en regenwater worden gemengd)
- Er wordt minimaal 30 m2 aaneengesloten dakoppervlak afgekoppeld van de gemengde riolering
- De subsidie voor het afkoppelen door middel van een bovengrondse infiltratievoorziening of door middel van afkoppelen in een gebied waar de
openbare ruimte al is afgekoppeld of door middel van het lozen op oppervlaktewater bedraagt per m2 afgekoppeld dakoppervlak maximaal € 6.
- De subsidie voor het afkoppelen naar een ondergrondse infiltratievoorziening bedraagt per m2 afgekoppeld dakoppervlak maximaal € 12.
- Vraag de subsidie aan voordat u begint met de aanleg

Subsidie groene daken

Subsidie

• Particulier
• VvE
• Instelling
• Bedrijf

Vegetatiedak op bestaande panden die aangesloten zijn op de gemengde riolering Doorlopend
en die niet gelegen zijn in een gebied dat het college op grond van artikel 4:44 van
de APV heeft aangewezen als gebied waarbinnen het verboden is een
hemelwaterafvoerleiding aan te sluiten of aangesloten te houden op het openbaar
vuilwaterriool

www.apeldoorn.nl/groenedaken

- Dak is aangesloten op gemengd rioolstelsel (riool- en regenwater worden gemengd)
- De subsidie is voor particulieren maximaal € 30 per m2 aangelegd groen dak, met een minimum van 30 m2. De subsidie is maximaal € 2.500 per
aanvraag.
- Voor VvE's, instellingen en bedrijven bedraagt de subsidie maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 30 per m2 aangelegd groen dak,
met een maximum € 25.000 per aanvraag.
- Vraag de subsidie aan voordat u begint met de aanleg

Subsidieregeling Energieke Activiteiten

Subsidie

• Inwoners
• Bedrijven
• Instellingen

- Een actie of (burger)initiatief, welke onder verantwoordelijkheid van aanvrager
Vanaf 1 januari 2018
wordt uitgevoerd, die leidt tot vooruitgang binnen de energietransitie, bijvoorbeeld
door directe of indirecte besparing van energie of de opwek van duurzame
energie. De activiteit moet gericht zijn op het motiveren van of toepasbaar zijn voor
een breed Apeldoorns publiek.

www.apeldoorn.nl/SubsidieregelingEnergieke-Activiteiten

Waar wordt op getoetst?
•Herhaalbaar / opschaalbaar
•Realistisch / uitvoerbaar
•Efficiënt
De regeling is niet bedoeld om maatregelen in individuele woningen te subsidiëren. Enige uitzondering zou kunnen zijn als het een nieuwe en/of
experimentele techniek betreft waaraan uitgebreid wordt gemeten en waarover breed wordt gecommuniceerd.

Subsidieregeling Gezinsstad Schoolpleinen

Subsidie

• Onderwijsinstellingen

- Herinrichten van het schoolplein, zodat deze groener, duurzamer en uitdagender
wordt
- Schoolpleinen kunnen bijvoorbeeld ‘groener’ worden, door meer gras, bomen,
struiken en planten. Daarnaast kunnen scholen helpen door regenwater zelf op te
vangen, in plaats van af te voeren naar het riool
- Duurzaam schoolplein: geproduceerd of verkregen op een manier die het milieu
en de natuur zo min mogelijk belast. Het gaat daarbij om het gebruik van
duurzame materialen, de mogelijkheden van hergebruik na einde levensduur, de
beperking van energiegebruik, het gebruik van duurzame energie alsmede
duurzame afvalverwerking

www.apeldoorn.nl/subsidieregelingschoolpleinen

- U kunt als school dit jaar geen aanvraag voor subsidie meer indienen. Volgend jaar zal er weer een aanvraagmogelijkheid zijn (*onder voorbehoud
van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad)
- Het schoolplein stimuleert kinderen tot spelen en bewegen
- Het regenwater moet worden afgekoppeld van het riool – indien dat nog niet is gebeurd
- Minimaal 50% van de bespeelbare oppervlakte van de schoolomgeving moet een natuurlijk karakter hebben.
- Het schoolplein is na schooltijd, tot 20.00 uur, te gebruiken door de buurtkinderen bijvoorbeeld als speel- of ontmoetingsplek
- Van de ontwerpkosten wordt 70% vergoed door de subsidie, met een maximum van € 4.000
- De subsidie voor aanleg- en eventuele onderhoudskosten bedraagt maximaal € 60.000. U krijgt een voorschot van 80% van. De rest van de subsidie
krijgt u op basis van uw verantwoording

Taskforce Zonne-energie

Advies
Begeleiding

• VvE's
• Bedrijven
• Woningcorporaties
• Instellingen
• (Sport)verenigingen

Adviseren over de technische, financiële en fiscale mogelijkheden van zonneenergie:
- Indicatieve berekeningen en inzicht omtrent subsidies en regelingen
- Begeleiding SDE+ subsidie aanvraag van bedrijven en instellingen met een
grootverbruikersaansluiting
- Begeleiding traject realisatie SDE+ beschikking
- Hulp, advies en begeleiding bij de technische aspecten
- Advies over verschillende vormen van zonne-energie
- Contact met lokaal netwerk en gemeenten
- Advies over zonnepanelen in combinatie met het saneren van asbest

https://zon.odveluweijssel.nl/

- De Taskforce Zonne-energie werkt in opdracht van de gemeenten Apeldoorn, Epe en Voorst en verstrekt kosteloos en vrijblijvend adviezen

Vanaf 2007

Gemeente Apeldoorn; Theo van Es; t.vanes@apeldoorn.nl; 11-10-2019
Disclaimer: dit overzicht is vervaardigd om een indruk te verschaffen over de veelheid en diversiteit van regelingen voor het bevorderen van energiemaatregelen en pretendeert niet om volledig, accuraat en actueel te zijn
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend
Klik voor een actuele stand van zaken en voorwaarden van een regeling door naar de desbetreffende website
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