
VOOR WIE

	R Bedrijven

	R Overheidsinstanties 

	R Maatschappelijke organisaties zoals zorginstellingen, 
scholen, sportverenigingen en culturele instellingen. 

De provincie Utrecht wil de energietransitie  
versnellen met kennis en financiering. Subsidies, 
leningen en belastingaftrek ondersteunen bedrijven, 
gemeenten en maatschappelijke organisaties bij hun 
verduurzaming van het gebouw en (productie-) 
processen. Daarnaast geeft deze factsheet een 
beknopt overzicht van veel (landelijke) financiële 
regelingen, inclusief doelgroepen en uitvoerende 
partijen. 

SUBSIDIES

Uitvoeringsverordening Subsidie Energietransitie  
provincie Utrecht (USET)

Bestemd voor 

	R Ondernemersverenigingen, branches en andere samen
werkingsverbanden van bedrijven, organisaties in de zorg, 
culturele sector, amateursport en onderwijs die (samen) 
willen verduurzamen.

Via de USETregeling subsidieert de provincie projecten op het 
gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking. 
Denk aan procesinnovaties, energiescans en haalbaarheids
studies. Daarnaast kunnen maatschappelijke organisaties 
subsidie aanvragen voor activiteiten als participatietrajecten en 
regionale samenwerking. Bij samenwerkende bedrijven worden 
ook experimentele pilotprojecten financieel ondersteund.

De bijdrage voor collectieve projecten met energiescans 
bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een 
bedrag van €100.000. Per energiescan wordt maximaal €1.000 
bijgedragen, 20% van de subsidie is gericht op activiteiten als 
communicatie, werving en verslaglegging. De bijdrage voor 
collectieve projecten met energieopwekking bedraagt maximaal 
50% van de subsidiabele kosten tot een bedrag van €50.000.  
De subsidie is bedoeld voor het uitvoeren van energiescans, 
(haalbaarheids) onderzoeken, consultancydiensten als advise
ring en begeleiding bij de aanbesteding van energiemaatregelen.

Meer informatie
Energietransitie | provincie Utrecht (provincieutrecht.nl)

BEDRIJFSMATIG EN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED

SUBSIDIE ENERGIETRANSITIE

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/energie-en-klimaat/energietransitie-de-provincie-utrecht


Subsidieregeling Klimaatbestendige, 
Groene en Gezonde Steden en Dorpen

Bestemd voor

	R  Bedrijven en maatschappelijke organisaties die hun 
gebouwen en omgeving klimaatbestendig, groen en 
gezond willen inrichten.

Deze regeling stimuleert en faciliteert initiatieven in verschillende 
fasen: onderzoek, planvorming of uitvoering. Het initiatief moet 
minimaal een substantiële bijdrage leveren aan twee van de 
volgende ambities: klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezonde 
leefomgeving. 
Specifieke aandacht is er voor innovatieve projecten die ook 
elders ingezet kunnen worden. 

De maximale bijdrage per initiatief is €50.000. Tot eind 2023 
kan subsidie worden aangevraagd. 

Meer informatie
Klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen |  
provincie Utrecht (provincieutrecht.nl)

Subsidie stimulering duurzame energieproductie 
en klimaattransitie (SDE++)

Bestemd voor

	R Bedrijven en maatschappelijke organisaties met  
een grootverbruikersaansluiting (minimaal 3*80 Ampère). 

Subsidiabele maatregelen zijn onder meer zonnepanelen,  
windenergie, biomassavergisting, geothermie, warmtepompen 
en warmtekrachtkoppelingsinstallaties.  
De subsidie wordt opengesteld van 28 juni tot en met 
6 oktober 2022. Er zijn vijf rondes; technieken met een 
lagere subsidie per ton CO2 kunnen eerder indienen.

Meer informatie
Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie 
(SDE++) | RVO.nl | Rijksdienst

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Bestemd voor 

	R Bedrijven en maatschappelijke organisaties met een 
kleinverbruikersaansluiting (kleiner dan 3*80 Ampère).

Subsidiabele maatregelen zijn warmtepompen, zonneboilers, 
zonnepanelen en kleinschalige windturbines. De subsidie 
moet aangevraagd worden voordat een koopovereenkomst is 
aangegaan.

Meer informatie 
Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing 
(ISDE) voor zakelijke gebruikers aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Regeling stimulering bouw en onderhoud 
van sportaccommodaties (BOSA)

Bestemd voor 

	R  Amateursportorganisaties.

Subsidie is mogelijk voor bouw, onderhoud en beheer van 
duurzame sportaccommodaties. Ook aanschaf en onderhoud 
van duurzame sportmaterialen is subsidiabel. Activiteiten gericht 
op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit, klimaat
adaptatie en veiligheidsbeleving komen in aanmerking voor 
aanvullende subsidie.

Meer informatie
Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties 
(BOSA) | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen 
(dusi.nl)

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Bestemd voor 

	R  MKBbedrijven die niet onder de energiebesparingsplicht 
vallen (jaarverbruik elektriciteit lager dan 50.000 kWh en 
gasverbruik minder dan 25.000 m3).

De SVM biedt een vergoeding van maximaal € 2.500 voor het 
opstellen van energieadvies door een gespecialiseerde adviseur 
en ondersteuning bij de uitvoering.

Meer informatie 
Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) | RVO.nl | Rijksdienst
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FINANCIERING

Energiefonds Utrecht

Bestemd voor 

	R  Bedrijven en maatschappelijke organisaties die willen 
investeren in energiebesparing of duurzame energie. 

Het Energiefonds biedt leningen met een lage rente, garanties 
en participaties. Ook geeft het fonds informatie over financiële 
aspecten van energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Meer informatie 
www.energiefondsutrecht.nl

Stichting BespaarGarant

Bestemd voor 

	R  Bedrijven en instellingen met jaarlijks minimaal € 20.000 
energiekosten.

Met een eigen energieadviseur of installateur selecteren organisa
ties technisch gegarandeerde maatregelen zoals isolatie, warm
tepompen of zonnepanelen. Deze maatregelen kunnen volledig 
gefinancierd worden door BespaarGarant, door de opdrachtgever 
zelf of in combinatie. Gedurende de terugverdientijd is Bespaar
Garant juridisch eigenaar van de maatregelen. Daarna gaat het 
eigendom over naar de opdrachtgever. BespaarGarant monitort 
de energiebesparing en grijpt in als deze lager is dan beoogd.

Meer informatie
BespaarGarant – Maakt verduurzamen mogelijk

Sportlening van BNG Duurzaamheidsfonds ism 
Stichting Waarborgfonds Sport

Bestemd voor

	R  Bij NOC NSF aangesloten sportverenigingen

Bij het BNG Duurzaamheidsfonds kan een lening tussen de  
€10.000, en €500.000, aangevraagd worden door sportvereni
gingen voor verduurzamingsmaatregelen. Om hieraan te voldoen 
moet Stichting Waarborgfonds Sport eerst een borging afgeven, 
die bij bedragen boven de €100.000, wordt verleend in samen
werking met de gemeente waar de sportvereniging gevestigd is.  

Meer informatie
www.bngduurzaamheidsfonds.nl/leningen/sportlening  
Home  Stichting Waarborgfonds Sport (sws.nl)

Scholen energiebespaarlening 

Bestemd voor

	R Scholen

Het is een lening die het Nationaal Warmtefonds verstrekt aan 
een stichting of vereniging voor het treffen van maatregelen in 
of aan het schoolgebouw. Deze maatregelen zijn o.a. isolatie, 
LED verlichting, zonnepanelen en systemen voor energie
management. Andere maatregelen eventueel op aanvraag. 
Leningen zijn tussen de €15.000 en €500.000. Grotere 
leningen moeten officieel bij het bestuur van het Nationaal 
Warmtefonds worden aangevraagd. 

Meer informatie
www.warmtefonds.nl/scholen
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BELASTINGAFTREK

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Bestemd voor 
Arrow-right  Organisaties die investeren in energiezuinige technieken  

en duurzame energie.

45,5% van deze investeringskosten is aftrekbaar van de winst.

Meer informatie 
Energieinvesteringsaftrek voor ondernemers aanvragen |  
RVO.nl | Rijksdienst

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige 
afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Bestemd voor 
Arrow-right  Organisaties die investeren in milieuvriendelijke technieken. 

Het belastingvoordeel van deze regelingen kan netto oplopen  
tot 14%.

Meer informatie  
MIA en VAMIL voor ondernemers aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Bestemd voor  
Arrow-right  Organisaties die investeren in bedrijfsmiddelen zoals 

zonnepanelen.

Maximaal 28% van de investering is additioneel aftrekbaar van 
de winst. De hoogte van de aftrek hangt af van eventuele andere 
investeringen.

Meer informatie  
KIA subsidie in 2022  Zonnepanelen op het dak

Salderingsregeling

Bestemd voor 
Arrow-right  Kleinverbruikers. 

Hiermee wordt opgewekte en aan het net teruggeleverde  
duurzame energie verrekend met de afgenomen elektriciteit.  
De salderingsregeling loopt ongewijzigd door tot 1 januari 2023. 
Het nieuwe kabinet moet nog een besluit nemen over voortzetting 
van de regeling.

Meer informatie  
De nieuwe salderingsregeling vanaf 2023 |  
Pure Energie (pureenergie.nl)

 

Wilt u meer weten over besparen bij  
bedrijfsmatig of maatschappelijk vastgoed?  
Neem dan een kijkje op:

MEER INFORMATIE

De energietransitie is in beweging en dat is ook het  
geval voor deze flyer. Deze informatie wordt regelmatig 
gecontroleerd en bijgewerkt. Ziet u toch onvolkomenheden  
of mist er iets?  
Laat het ons weten via: energiewerkplaats@provincieutrecht.nl 
vergeet niet te vermelden dat het gaat om de flyer bedrijfs
matig of maatschappelijk vastgoed.
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