Subsidies en fiscaal aantrekkelijke regelingen voor ondernemers die
bijdragen aan een duurzamere samenleving dd. 31-03-2020
Er zijn regelingen en subsidies voor allerlei duurzame, innovatieve en circulaire bedrijfsprocessen en
ontwikkelingen. Dit geldt voor de aanschaf van duurzame productiemiddelen, voor
samenwerkingsverbanden en voor innovatieve toepassingen. Maar ook voor vergroening, sociaal
werkgeverschap en verwerking van reststromen. Op RVO.nl staat een groot deel van die regelingen,
inclusief enkele Europese regelingen. Op de website van Provincie Zuid-Holland staan de regionale en
Europese regelingen.
In dit document vindt u alleen de beschikbare landelijke (RVO) en provinciale regelingen. Voor
Europese regelingen kunt u terecht bij de sites van de RVO en de provincie. De regelingen in dit
overzicht zijn per thema ingedeeld. De thema’s zijn: energie en warmte, circulaire economie,
duurzame mobiliteit en natuur & milieu. Onder de kop ‘meerdere thema’s’ vindt u regelingen die
betrekking hebben op meer dan één duurzaamheidsthema.
Er komen regelmatig nieuwe regelingen bij. Voor de laatste stand van zaken, kunt u het beste de
website van de verstrekkende instantie raadplegen. Heeft u nog vragen na het bezoeken van deze
websites? Stel dan uw vraag op het ondernemersforum (https://www.higherlevel.nl/).

Meerdere duurzaamheidsthema’s
Subsidie MOOI: Gebouwde omgeving
Deze subsidie is voor innovatieprojecten die de gebouwde omgeving CO2-vrij maken met oog voor
circulariteit, luchtkwaliteit en natuur. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, dient het project
bij te dragen aan nieuwe of substantieel verbeterde:
•
•
•

(renovatie)arrangementen voor woningen en utiliteitsgebouwen
oplossingen voor de verduurzaming van de collectieve warmte- en koudevoorziening
slimme oplossingen voor de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en eerlijkheid van de
elektriciteitsvoorziening, die uiterlijk in 2025 een eerste markttoepassing in Nederland
hebben

Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op https://www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/mooi/mooi-gebouwde-omgeving.

Versnelde klimaatinvesteringen industrie
Bent u een ondernemer die binnen zijn onderneming CO2-besparende maatregelen wil nemen,
waarvan de werking is bewezen? Maar loopt u tegen te hoge investeringskosten aan en is de
terugverdientijd langer dan 5 jaar? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Versnelde
klimaatinvesteringen in de industrie. U kunt deze subsidie aanvragen vanaf 1 augustus 2019, 09:00
uur tot en met 30 juni 2020, 17:00 uur. Voor meer informatie over de regeling, kunt u terecht op
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/klimaatinvesteringen-industrie.

Subsidie Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+)
Het algemene doel van deze subsidiemodule is het ondersteunen van pilot- en
demonstratieprojecten die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in
Nederland in 2030. Voor alle projecten geldt dat ze betrekking moeten hebben op één van de
volgende thema’s:
•
•

•
•
•
•
•

Energie-efficiëntie;
Hernieuwbare energie (inclusief flexibilisering van het elektriciteitssysteem waaronder
waterstof en ruimtelijke inpassing);
Lokale infrastructuur;
Circulaire economie;
CC(U)S (Carbon Capture, Utilisation and Storage);
Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector;
Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.

Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op https://www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/demonstratie-energie-en-klimaatinnovatie-dei-2020.

Provinciale planvormingsubsidie bedrijventerreinen
Subsidie wordt verstrekt voor de volgende activiteiten op een bedrijventerrein:
a. het opstellen van een meerjarenprogramma voor het doorontwikkelen van een
ondernemersvereniging
b. het uitvoeren van een oriënterend vooronderzoek, gericht op het doen van een in voldoende mate
ondersteund verzoek aan een gemeente tot het vaststellen van een verordening als bedoeld in
artikel 1 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
c. het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of het maken van een businesscase voor:
 energiebesparing bij bedrijven op het bedrijventerrein
 het opwekken van duurzame energie op het bedrijventerrein
 de aanleg van een collectief glasvezelnet op het bedrijventerrein
 collectieve camerabeveiliging op het bedrijventerrein
 het verbeteren van de verkeersveiligheid en/of de parkeermogelijkheden op het
bedrijventerrein
 het oprichten of het verbeteren van collectief woon- werkverkeer voor op het
bedrijventerrein werkzame werknemers
 het bevorderen van groen en biodiversiteit op het bedrijventerrein
d. het door een gebiedsmanager of daartoe gespecialiseerd adviesbureau laten maken van een
analyse van kansen en verbeterpunten voor het bedrijventerrein op het gebied van kwaliteit en
verduurzaming.
Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op https://www.zuidholland.nl/loket/subsidies/subsidies/@8181/bedrijventerreinen/.

Thema Energie & Warmte
Investeringssubsidie duurzame Energie (ISDE)
De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een tegemoetkoming bij de aankoop van
zonneboilers en warmtepompen. Deze regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers.
Met de ISDE stimuleert de Rijksoverheid Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te
gebruiken en meer duurzame warmte. Hiermee besparen we energie en dringen we de CO2-uitstoot
terug. Kijk voor meer informatie op https://www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/isde/zakelijke-gebruikers.

Stimuleringsregeling Duurzame energietransitie SDE+
Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Stimulering
Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze regeling richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen.
Er zijn 6 categorieën: biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en waterkering) en zon. De
categorie windenergie op zee heeft een eigen budget en een aparte aanvraagprocedure. Meer
informatie over de subsidieregeling vindt u op https://www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/stimulering-duurzame-energieproductie-sde.

Stimuleringsregeling Duurzame energietransitie SDE++
De regeling vervangt de SDE+. De regeling is open van 29 september tot en met 22 oktober 2020. Er
is € 5 miljard beschikbaar. Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/sde-opent-29-september-2020.

Subsidie Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) 2020
Wilt u als glastuinder investeren in energiebesparing? Met deze kunnen glastuinders en
samenwerkingsverbanden van glastuinders subsidie krijgen voor het nemen van energiebesparende
maatregelen. U kunt subsidie aanvragen vanaf 2 maart 2020. U kunt uw aanvraag inleveren tot 30
juni 2020 17:00 uur.
Meer informatie over deze subsidieregeling vindt u op https://www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/investeringen-energie-glastuinbouw.

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen voor verhuurders
Bent u verhuurder en wilt u bestaande huurwoningen aardgasvrij maken door een aansluiting op een
warmtenet? Vanaf 1 mei 2020 kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Met de Stimuleringsregeling
aardgasvrije huurwoningen (SAH) kunt u een bijdrage krijgen voor de aansluiting van huurwoningen
op een extern warmtenet. U kunt een bijdrage aanvragen van 1 mei 2020 tot en met 31 december
2023. Er is een totaalbudget van € 200 miljoen beschikbaar. Mee informatie over de
stimuleringsregeling vindt u op https://www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/stimuleringsregeling-aardgasvrije-huurwoningen-voor-verhuurders.

Subsidie TSE Gebouwde omgeving
Ontwikkelt uw bedrijf producten en diensten om de gebouwde omgeving te verduurzamen? Zijn dit
(renovatie)arrangementen voor woningen en utiliteitsgebouwen? Of oplossingen voor duurzame
collectieve warmte- en koude voorziening en betrouwbare, betaalbare en eerlijke
elektriciteitsvoorziening? Maak dan gebruik van de regeling TSE Gebouwde omgeving. Aanvragen kan
vanaf 1 april 2020 09:00 uur tot en met 2 juni 2020 17:00 uur. U kunt met deze regeling subsidie
aanvragen voor:
•
•
•

Versnellen van energierenovaties in de gebouwde omgeving
Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving
Elektrificatie van het energiesysteem in de gebouwde omgeving

Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op https://www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/tse-gebouwde-omgeving.

Subsidie TSE Industrie
Onderzoekt uw bedrijf mogelijkheden voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten
en diensten? Hebben die uiterlijk in 2030 een eerste markttoepassing in een betekenisvolle
industriële sector in Nederland? Dan komt u in aanmerking voor de regeling TSE Industrie. Aanvragen
kan vanaf 1 april 2020 09:00 uur tot en met 2 juni 2020 17:00 uur.
Projecten binnen de volgende thema’s komen in aanmerking voor de subsidie:
•
•

•

Sluiting van industriële ketens: het gaat hierbij vooral om innovaties in industriële ketens,
waarbij ook reststromen worden meegenomen.
Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem: het gaat hierbij vooral om het ontwerp en de
(her)inrichting van klimaatneutrale energie- en warmtesystemen voor een optimale
procesefficiëntie van industriële clusters en bedrijven.
Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen: dit gaat om de ontwikkeling van
kennis en kosteneffectieve innovaties voor volledig klimaatneutrale productieprocessen in
2050.

Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op https://www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/tse-industrie.

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Investeert u als bedrijf in energiezuinige technieken en duurzame energie? En wilt u daarbij fiscaal
voordeel behalen? Maak dan gebruik van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling levert u
gemiddeld 11% voordeel op. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere
energierekening. Meer informatie over de regeling vindt u op https://www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/energie-investeringsaftrek-eia.

MIA en Vamil
Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan
met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het
investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek.
Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat u zelf
bepaalt en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.
U komt voor MIA of Vamil in aanmerking als u investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst
staat en voldoet aan de daarin gestelde eisen. Voor meer informatie over deze regelingen, kunt u
terecht op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mia-vamil.

Thema Circulaire Economie
Subsidie Circulaire ketenprojecten
Wilt u samen met andere ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) een circulair product of
dienst ontwerpen? Of uw processen of businessmodel circulair organiseren? En wilt u daarvoor de
hulp van een ervaren procesbegeleider inzetten? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan u daarbij
ondersteunen. Vanaf 9 april tot en met 1 oktober 2020, 12:00 uur kunt u hiervoor een aanvraag
doen.
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van de ondernemer (eigen kosten en kosten
inhuur procesbegeleider) met een maximum van € 20.000. De subsidie is beschikbaar per mkbondernemer in een circulair ketensamenwerkingsverband (minimaal drie en maximaal zes
ondernemers). Voor 2020 is het subsidieplafond € 860.000. Meer informatie over de subsidieregeling
vindt u op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidie-circulaire-ketenprojecten.

Thema Duurzame Mobiliteit
Subsidie Buurtbussen
Buurtbussenverenigingen rijden busroutes met een vaste dienstregeling, waarbij de busjes worden
bestuurd door vrijwilligers. Het materieel wordt ter beschikking gesteld door de vervoerder, die
hiervoor een bijdrage van de provincie ontvangt. De buurtbusvereniging ontvangt ook een bijdrage
van de provincie, voor het in stand houden van de vereniging. Ook bestaat de mogelijkheid om
eenmalig subsidie aan te vragen voor de oprichting van een nieuwe buurtbusvereniging. Meer
informatie over de verschillende provinciale subsidies voor buurtbussen vindt u op
https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/@17983/buurtbussen-6-7-srm/.

Thema Natuur & Milieu
Vergroeningsbetaling 2020
Vraagt u uitbetaling van betalingsrechten aan? Dan kunt u ook een vergroeningsbetaling krijgen. U
moet hiervoor als landbouwer bijdragen aan het behoud van milieu en natuur. De
vergroeningsbetaling is een extra betaling per hectare, als u voldoet aan de vergroeningseisen. Meer
over de regeling vindt u op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/vergroeningsbetaling.

Subsidie Bodemsanering bedrijventerreinen
U kunt subsidie aanvragen als u de verontreinigde bodem van uw bedrijventerrein wilt saneren. De
verontreiniging van het terrein moet dan van vóór 1975 zijn. Verder moet u eigenaar of pachter van
het bedrijventerrein zijn sinds 1995. Soms wordt een uitzondering gemaakt, bijvoorbeeld voor
terreinen die na 1995 van eigenaar zijn gewisseld. Meer informatie over deze subsidieregeling vindt u
op https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/@8175/bodemsanering-0/.

Subsidieregeling gebiedsprogramma’s groen Zuid-Holland 2016 (Sgg)
De Srg biedt subsidies voor o.a. de volgende onderdelen:









Ganzenrustgebieden;
Soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden;
Groenparticipatie;
Betrokkenheid Groen en Natuur;
Verwerving en inrichting ecologische verbindingen;
Subsidie ingevolge artikel 10 Natuurbeschermingswet 1998;
Innovatieve pilots Groene Cirkels;
Stimulering maatschappelijke initiatieven op Duurzame Landbouw;

Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op https://www.zuidholland.nl/loket/subsidies/subsidies/@14778/groen/.

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL)
De provincie Zuid-Holland stelt geld beschikbaar voor het beheren, ontwikkelen en inrichten van
natuurterreinen en voor agrarisch natuurbeheer. Het aanvragen van subsidie gebeurt via het
Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Meer informatie over de subsidieregeling vindt u
op https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/@8177/natuurbeheer/.

