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Leg zonnepanelen op je dak
Met deze 100% groene energiebron produceer je 
je eigen duurzame energie en draag je bij aan een 
duurzame wereld. Zonnepanelen zijn ook goed voor 
je portemonnee. Je energierekening wordt een stuk 
lager en je hebt je investering al binnen een aantal 
jaren terugverdiend. Op www.rvo.nl/onderwerpen/
zonne-energie/netcapaciteit vind je een 
inspiratiegids met oplossingen voor zonne-energie en 
netinpassing.

Isoleer je gebouw
Isolatie heeft alleen maar voordelen: minder 
kou en tocht, lagere energiekosten en CO2-uitstoot, 
én je bereidt je gebouw voor op aardgasvrij en 
energieneutraal zijn. En de kosten? 
Die verlaag je met regelingen en leningen.

Schaf duurzame verlichting en apparaten aan
Je lampen vervangen door ledlampen is goedkoper 
dan je denkt door het lage verbruik en de lange 
levensduur. Daarnaast zijn er ook regelingen om 
je apparatuur te vervangen voor energiezuinigere 
apparaten. Met een warmtepomp verwarm je je 
gebouw niet langer met aardgas maar met elektriciteit.

Verduurzaam je vervoer
Ook kun je overwegen om de vervoersbewegingen 
die je voor je onderneming doet te verduurzamen. Dit 
kan bijvoorbeeld door elektrisch te gaan rijden. Ook 
hiervoor is er een subsidie. Lees hier meer over later 
in de folder.

Op gebied van duurzaamheid is er veel mogelijk. Er zijn allerlei maatregelen om je pand 
of je bedrijfsproces te verduurzamen. Daarnaast zijn er ook veel stimuleringsregelingen 
zoals subsidies en belastingvoordelen. Maar welke regeling kun je nou voor welke 
maatregel inzetten? En hoe zit het met de wettelijke verplichtingen? Om enig overzicht te 
scheppen in dit oerwoud van regels en regelingen hebben wij dit overzicht gemaakt.

Samen bijdragen aan een duurzame wereld!
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De tabel lezen
In onderstaande tabel hebben wij per verduurzamingsmaatregel aangegeven welke regelingen er zijn. Dit kunnen subsidies zijn 
of belastingvoordelen, maar ook geven we aan waar meer informatie te vinden is en welke wetgeving van toepassing kan zijn.  
De cijfers in onderstaande tabel verwijzen naar de regelingen die hierna in deze folder genoemd worden.
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Meer weten?
Via onderstaande links vind je nog meer informatie over duurzame maatregelen en bijbehorende regelingen.
• Energiebespaartool www.deb.nl
• Circulair ondernemen www.rvo.nl/onderwerpen/financiele-ondersteuning
• Innoveren www.rvo.nl/subsidies-financiering/subsidies-energie-innovatie
• Vergroenen en regenwater afkoppelen www.ivn.nl/natuurinclusief-bouwen/natuurinclusief-werken en 

www.klimaatadaptatiebrabant.nl/ik-ben-een-ondernemer/landingspagina
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1   Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE) 
Verduurzaam je productieproces, gebouw of te verhuren woning met de Investeringssubsidie duurzame energie en 
energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers. De subsidie geldt voor: 
• Warmtepompen 
• Kleinschalige windturbine 
• Zonneboiler 
• Zonnepanelen (let op! Alleen bij kleinverbruikaansluiting en netto eigen  

verbruik van minimaal 50.000 KWh) 

Meer informatie vind je op www.rvo.nl/isde

2   Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 
Wil je grootschalig duurzame (hernieuwbare) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan kun je 
subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Als je subsidie aan wil vragen 
kan dit voor zonnepanelen op daken of voor zonnevelden. Voorwaarde is wel dat je teruglevert via een grootverbruikaansluiting 
en dat de installatie groter is dan 15 kWp. 

Deze regeling is momenteel gesloten, maar naar verwachting volgt er een nieuwe aanvraagronde in 2023.
Meer informatie vind je op www.rvo.nl/sde

3   Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) 
Ben je ondernemer of leid je een een non-profitorganisatie? En koop of financial-lease je een nieuwe, volledig uitstootvrije 
(emissieloze) bedrijfsauto? Dan kun je een aanvraag doen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Deze 
subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2025. Het budget van de regeling heeft elk jaar een maximum. Voor 2022 is deze 
regeling overtekend.
Meer informatie vind je op www.rvo.nl/seba

4   Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) 
Wil je emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines kopen of je bestaande bouwwerktuigen ombouwen? Of heb je een innovatief idee 
om emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines en de daarvoor benodigde laadinfrastructuur te verbeteren? Dan kom je mogelijk in 
aanmerking voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB). De regeling richt zich op bouwbedrijven die 
in Nederland gevestigd zijn en die zelf materieel hebben en  op bedrijven die bouwmaterieel verhuren. Deze regeling loopt tot en 
met 31 december 2026.
Meer informatie vind je hier: www.rvo.nl/sseb

5   Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) 
De Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) is voor ondernemers en non-profitorganisaties die een nieuwe, 
volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto willen kopen of financial-leasen. Op dit moment wordt de nieuwe aanvraagronde 
van AanZET voorbereid. Naar verwachting opent AanZET begin april 2023.
Meer informatie vind je op www.rvo.nl/aanzet

6   Subsidieregeling Verduurzaming MKB 
Met deze subsidie kun je een adviseur inhuren voor een energieadvies op maat en voor ondersteuning bij het uitvoeren van een 
of meer maatregelen uit dat advies. Deze subsidie is alleen voor bedrijven die niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht 
vallen en een energieverbruik hebben dat niet meer is dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit. 

Op dit moment is deze regeling is tijdelijk gesloten. Het is nog niet bekend wanneer deze weer opengaat.
Meer informatie vind je op www.rvo.nl/svm

7   Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) 
Bent je particulier verhuurder of institutioneel belegger en wilt je één of meer van je huurwoningen verduurzamen? Kijk of je in 
aanmerking komt voor de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH). Met deze regeling krijgt je 

Subsidie
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subsidie voor energiebesparende maatregelen, onderhoudsmaatregelen en/of energieadvies om je
huurwoning(en) te verduurzamen. Deze regeling loopt tot en met 31 december 2025.
Meer informatie vind je op www.rvo.nl/svoh

Belastingvoordeel
8   Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers 

Heb je een bedrijf dat investeert in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2-uitstoot? Energiezuinig is? Of duurzame 
energie toepast? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). De investering kan voor zonnepanelen of 
isolatie zijn, maar bijvoorbeeld ook voor een inductiekookplaat, energiezuinig koelsysteem of een energieadvies. De volledige 
maatregelenlijst vind je op de website van RVO. Je kunt dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Dit 
verlaagt je fiscale winst.
Meer informatie vind je op www.rvo.nl/eia

9   MIA en Vamil voor ondernemers 
Bent je ondernemer en wil je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken? Dat kan met de 
Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Je kan de MIA/Vamil bijvoorbeeld 
gebruiken als je wilt vergroenen of hemelwater wilt afkoppelen. Maar ook als je circulair wilt investeren. De volledige 
maatregelenlijst vind je op de website van RVO. Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% 
van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop je gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kun je 75% van de 
investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat je zelf bepaalt. Dit levert je een liquiditeits- en rentevoordeel op.  
Meer informatie vind je op www.rvo.nl/miavamil

10   Geen motorrijtuigenbelasting 
Voor elektrische auto’s en waterstofauto’s hoef je tot 2025 geen motorrijtuigenbelasting te betalen. De motorrijtuigenbelasting 
op voertuigen die rijden op fossiele brandstoffen, zoals een diesel- of benzinebestelbus, hangt af van de CO2-uitstoot 
van het voertuig. Meer informatie vind je op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingen-op-auto-en-motor/
motorrijtuigenbelasting-auto-mrb

Informatie en advies
11   Energiehuis Slim Wonen 

Het Energiehuis Slim Wonen is een samenwerking tussen acht gemeenten in de regio Helmond en opgezet als een serviceloket 
waar huiseigenaren, huurders en eigenaren van kleine bedrijven terecht kunnen voor gratis informatie over het besparen en 
opwekken van energie. Het Energiehuis biedt verschillende diensten aan: Zo kun je een afspraak maken voor een bezoek aan 
je bedrijf of een opname met een warmtebeeldcamera. Daarnaast is er een inloopspreekuur en kun je een afspraak maken voor 
een uitgebreider gesprek.
Meer informatie vind je op www.energiehuisslimwonen.nl

12   Milieubarometer 
Gemeente Geldrop-Mierlo biedt organisaties een gratis startabonnement op de Milieubarometer aan. De Milieubarometer is  
een praktisch hulpmiddel om de milieu-impact van een onderneming te verminderen en de CO2-uitstoot in kaart te brengen.  
Dit helpt je ook minder gas en stroom te gebruiken.
Meer informatie vind je op www.geldrop-mierlo.nl/milieubarometer

13   Energieloket KvK 
Wil je sparren met een deskundig adviseur? Het KVK Adviesteam helpt je verder met relevante informatie en geeft je advies  
op maat. Bel 0800 2117 en kies voor optie 6 in het keuzemenu. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.  
Meer informatie vind je op www.kvk.nl/energieloket
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14   Versnellingshuis Nederland circulair en ondersteuning van de provincie
Circulair ondernemen is niet eenvoudig. Zeker niet als je niet goed weet waar te beginnen of hoe je volgende stap eruit moet zien. 
In Het Versnellingshuis vind je experts en kennis om je verder te helpen. Hier versterk je je netwerk en doe je inspiratie  
op om zelf aan de slag te gaan. Ze bieden kosteloos advies.
Meer informatie vind je op www.versnellingshuisce.nl

De provincie steunt initiatieven die bijdragen aan de omschakeling naar een circulaire economie en stimuleert bedrijven en kennisin-
stellingen om samen te werken aan bijvoorbeeld producten van nieuwe materialen en processen waardoor minder wordt verspild. 
De provincie heeft financiering beschikbaar gesteld voor projecten in 3 sectoren: maakindustrie, voedselproductie inclusief landbouw 
en bouw en infrastructuur.
Meer informatie vind je op www.brabant.nl/onderwerpen/economie/circulariteit-en-duurzaamheid

Overig
15   Collectief zonproject 

Heb je een dak, maar heb je het zelf niet nodig om energie op te wekken dan kan het dak van je bedrijf ook beschikbaar stellen 
voor een collectief zonneproject. Inwoners kopen dan zonnepanelen en leggen deze op jouw dak. Zij ontvangen hiervoor subsidie  
(zie www.rvo.nl/sce). Als ondernemer hoef je dan zelf niet te investeren, maar draagt je toch bij aan de klimaatopgave. 
Daarnaast is het ook mogelijk om een financiële bijdrage te vragen voor het beschikbaar stellen van je dak. Heb je interesse  
om je dak beschikbaar te stellen? Neem dan contact op met Morgen Groene Energie www.morgengroeneenergie.nl

16   Lening via een bank met een groenfonds 
Wil je investeren in een duurzaam project? Ga je investeren op het gebied van circulaire economie, energietransitie of 
kringlooplandbouw? Dan kun je financiering met een lagere rente aanvragen bij een bank met een groenfonds.
Meer informatie vind je op www.rvo.nl/subsidies-financiering/regeling-groenprojecten/banken-met-groenfonds

17   Energieprestatiecontracten (EPC) en Energy Service Company (ESCo) 
Een ESCo is een bedrijf dat door toepassing van verschillende maatregelen een bepaalde energiebesparing voor een 
gebouweigenaar garandeert. Je investeert dan dus niet zelf in het verduurzamen van je pand, maar dat doet de ESCo voor 
jou. Met de ESCo maak je overspraken over de te realiseren energiebesparing. Dit leg je vast in een energieprestatiecontract 
(EPC). Worden de besparingsdoelen niet gehaald, dan is het risico voor de ESCo. Wordt er daarentegen meer energie bespaard, 
dan kan de winst worden verdeeld tussen ESCo en opdrachtgever. Daarnaast bevat het prestatiecontract - wanneer relevant - 
bepalingen over de kwaliteit van het te realiseren binnenklimaat en het onderhoud van de installaties.
Meer informatie vind je op www.rvo.nl/onderwerpen/technieken-beheer-en-innovatie-gebouwen/epc

18   Nationaal Groenfonds 
Hoe kunnen we hergebruik optimaliseren en afval verminderen? Het Groenfonds ondersteunt projecten die daar een bijdrage  
aan leveren. Nationaal Groenfonds kan je helpen bij: 
• Investeren in innovatieve circulaire projecten; 
• Financiële begeleiding van projectvoorstellen; 
• Inbreng van groot netwerk 

Meer informatie vind je op www.nationaalgroenfonds.nl/werkterreinen/transitie-circulaire-economie

19   Startwijken aargasvrij Coevering en Kerkakkers 
Gemeente Geldrop-Mierlo heeft een transitievisie Warmte opgesteld met plannen om 
stapsgewijs vanaf 2022 alle wijken duurzaam te verwarmen met alternatieven voor 
aardgas. De wijken Coevering en Kerkakkers zijn de eerste waarvoor samen met de 
bewoners wijkplannen worden gemaakt. Dit gaat ook over de bedrijfspanden. Wil je 
hierover meedenken?
Meld je dan aan via de website www.geldrop-mierlo.nl/samen-aardgasvrij
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(Toekomstige) wetgeving
20   Wetchecker energiebesparing 

Veel bedrijven en maatschappelijke instellingen moeten voor hun activiteiten en gebouwen energie besparen en de uitstoot 
van CO2 verminderen. Dit is een verplichting. Met de Wetchecker energiebesparing check je eenvoudig welke wettelijke 
verplichtingen er voor jouw organisatie of gebouw zijn.
Zie www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/wetchecker-energiebesparing

21   Energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen 
Verbruikt je bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas  
(of gelijkwaardig)? Dan ben je op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen  
te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. 

Ook val je dan onder de informatieplicht. Dit betekent dat je voor 1 juli 2019 de overheid moest melden welke energiebesparende 
maatregelen je hebt uitgevoerd. Dat doet je in eLoket van RVO. Nog niet gerapporteerd? Controleer of je een informatieplicht 
hebt en rapporteer alsnog.
Meer informatie vind je op www.rvo.nl/onderwerpen/informatieplicht-energiebesparing/bedrijven-en-instellingen

22   Energie-audit EED 
De Energie-audit EED is een verplichting vanuit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Auditplichtige ondernemingen 
moeten elke 4 jaar een energie-audit doen. Je bent verplicht om de EED Energie-audit uit te voeren als je een grote onderneming 
hebt, die geen kmo-status heeft volgens de Europese uitgangspunten. Hiervan is sprake als je onderneming (of instelling met een 
economische activiteit): 
• 250 fte of meer heeft, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen; 
• Een jaaromzet heeft van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief 

deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen. 
Meer informatie vind je op www.rvo.nl/eed

23   Energielabel C verplicht voor kantoren 
Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan 
mag je het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken.
Meer informatie vind je op www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/energielabel-c-kantoren

24   Energielabel utiliteitsgebouwen 
Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is en welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn.  
De energielabelklasse wordt bepaald op basis van het primair fossiele energiegebruik, uitgedrukt in kilowattuur per vierkante 
meter per jaar (kWh/m² jr). Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen is een energielabel verplicht.
Meer informatie vind je op www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/energielabel-utiliteitsgebouwen

25   Eisen energieprestatie van gebouwen - EPBD III 
De Europese Commissie heeft daarom een richtlijn opgesteld waarmee zij binnen de EU een verbeterde energieprestatie voor 
gebouwen wil stimuleren. Dit is de EPBD III. In deze richtlijn staan systeemeisen waaraan de verbetering van de energieprestatie 
van technische bouwsystemen moet voldoen. Het gaat bijvoorbeeld over systeemeisen voor technische bouwsystemen zoals 
ruimteverwarming en -koeling en ingebouwde verlichting, technische keuringen voor verwarmings- en aircosystemen en 
laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. Deze richtlijn is bedoeld voor organisaties en personen die binnen de gebouwde 
omgeving actief zijn.
Meer informatie vind je op www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/epbd-iii

26   Hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie 
Per 1 februari 2022 gelden er nieuwe voorwaarden voor het toepassen van hernieuwbare energie bij 
een ingrijpende renovatie. Een renovatie is ingrijpend als u meer dan 25% van de oppervlakte van de 
gebouwschil verandert. Bovendien moet de verandering op de integrale gebouwschil zijn uitgevoerd.
Meer informatie vind je op www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/
energieprestatie-eisen-verbouw-renovatie/hernieuwbare-energie
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27   CO2 werkgerelateerde personenmobiliteit 
Wanneer jouw onderneming 100 of meer werknemers heeft dan dien je per 30 juni 2024 (en vervolgens jaarlijks) via een nog in 
te richten digitaal loket de reisgegevens door te geven van het voorgaande jaar. Het betreft de door jouw werknemers gereden 
kilometers en het type voertuig (geen vliegreizen) binnen Nederland. 

28   Zon op bedrijfsdaken 
Het kabinet streeft ernaar om vanaf 2025 nieuwe utiliteitsgebouwen met een dakoppervlak groter dan 250 m2 een verplichting op 
te leggen om het volledige dak te gebruiken of laten gebruiken voor de opwek van hernieuwbare energie, zoals zonne-energie. 
Ook bij een ingrijpende renovatie wordt een bedrijf vanaf 2025 waarschijnlijk verplicht om zonnepanelen te installeren.
Op dit moment is nog niet bekend of bestaande bedrijfsdaken zonder ingrijpende renovatie ook verplicht worden tot het plaatsen 
van zonnepanelen.

Een uitgave van: Gemeente Geldrop-Mierlo8


