Overzicht regelingen financiering energietransitie
Versie januari 2021
Tabel 1 Overzicht regelingen Gebouwde Omgeving
Naam regeling

Type

Doel

Doelgroep

Budget (€mln)
/periode

Extra taken

Subsidie

RES: €30, TvW: €71,7 (€202k/gemeente),

Gemeenten

Wijkaanpak: €14,3, Energieloketten: €12,4

energietransitie

€150 voor 2019 t/m
2021

(€25k -€74k/gemeente), Laadpalen: €15
Programma aardgasvrije

Subsidie

€ 380 voor proeftuinen €55 voor PAW

Gemeenten

Subsidie

Inhuur experts voor ondersteuning TvW

Gemeenten

wijken
Extern Advies

€435 voor 2018 2028
€8,8 (€4 in 2020,
€4,8 in 2021), ca

Warmtetransitie (EAW)

€20k / gemeente
Kleine maatregelen, zoals inregelen cv-

Woningeigenaren via

€70 in 2021

Energieverbruik Woningen

installatie, radiatorfolie, ledlampen,

uitkering aan

Aanvragen t/m 1

(RREW)

isolatieadvies. Uiterlijk 31 juli 2022 moeten

Gemeenten

maart 2021

20% subsidie op warmtepomp, zonneboiler

Woning-eigenaren,

€100 /jr 2020 t/m ‘30

en isolatie. €3325 voor aansluitkosten

zakelijke gebruikers

= €1100

Regeling Reductie

Subsidie

de maatregelen uitgevoerd zijn.
Investeringssubsidie

Subsidie

Duurzame Energie (ISDE)

warmtenet
Subsidie

Subsidie

Min. 2 isolatiemaatregelen -20% subsidie

VvE’s

€12 voor

Energiebesparing Eigen

maatregelen, €2

Huis (SEEH)

voor energie-advies,
(‘20-’22)

DEI+: Innovaties

Subsidie

aardgasloze woningen,

O.a. gebouweigenaren

€ 9 in 2021

Bewoners, bedrijven

nvt

Fiscale regeling wegstrepen eigen

Kleinverbruik

€ 2600 t/m 2030

stroomverbruik

aansluitingen

(raming KA)

Financiering subsidie SDE, die zich richt op

Huishoudens en

nvt

stimuleren investering in duurzame energie

bedrijven

Lening van max €25k voor verduurzamen

Eigenaar-bewoners (v/a

woning

Q2 ‘21 ook zonder

Investeringen in een innovatie voor
aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

wijken en gebouwen
Schuif Energiebelasting

Fiscaal

Sneller terugverdienen investeringen
verduurzaming door hogere belasting op gas

Salderingsregeling

Fiscaal

zonnepanelen

Opslag Duurzame Energie

Fiscaal

(ODE)
Nationaal Warmtefonds

Fonds

€900 t/m 2030

leenruimte)/ VvE’s
Stimuleringsregeling

Subsidie

Aardgasvrije

Aansluitkosten warmtenet huurwoningen –

Alle verhuurders

€200 2020 t/m 2023

ondersteuning startmotor

Huurwoningen (SAH)
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Naam regeling

Type

Doel

Doelgroep

Budget (€mln)
/periode

Regeling Vermindering

Subsidie

Verhuurderheffing (RVV)
Subsidieregeling

Subsidie

€2.5k tot €10k per huurwoning voor

Verhuurders woningen

verduurzaming

onder liberalisatiegrens

Grootschalige verduurzaming huurwoningen

Consortia van

€130 t/m 2025; Max.

marktpartijen en

€ 7,5 /deelnemer,

verhuurders

max € 10 /project.

Sportverenigingen

10% van de kosten

Renovatieversneller

Aanvulling BOSA-regeling

Subsidie

10% aanvulling op BOSA voor

€1000 t/m 2030

(Bouw en Onderhoud

energiebesparing en circulaire maatregelen.

€79 in 2021 voor

Sport-Accommodaties)

BOSA: 20% subsidie op kosten van de

BOSA als geheel.

(Ministerie VWS)

investering in bouw /onderhoud van
sportaccommodaties.

Ontzorgingsprogramma

Subsidie

maatschappelijk vastgoed

Specifieke uitkering

Subsidie

ventilatie in scholen

Ondersteuning en begeleiding bij

Kleine maatschappelijk

€ 24. Max €2 per

verduurzaming vastgoed. Regeling is nu

vastgoedeigenaren via

provincie. 2020

gesloten; Uitvoering t/m jan 2024)

provincies

Gericht op ventilatie maar geldt ook voor

Scholen

energiebesparende maatregelen.

€ 98, Open t/m
30/6/’21; Subsidie

(SUVIS)

max 30% v kosten
Budget voor toezicht. EPBD richt zich op

Gemeentes en

€1,8/jr in 2020 en

Performance on Buildings

verbeteren van energie-efficiëntie van

omgevingsdiensten

2021. Na 2021 optie

Directive (EPBDIII)

gebouwen
Budget voor toezicht op energie-efficiëntie

Gemeentes en

€12,5 voor 2020-

van kantoren. Via Gemeentefonds

omgevingsdiensten

2030.

Toezicht Energy

Label C verplichting

Subsidie

Subsidie

kantoren

Tabel 2 Overzicht regelingen Mobiliteit
Naam regeling

Type

Doel

Budget (€mln)

Doelgroep

/periode
Opzetten laadinfrastructuur voor elektrische

De 6 NAL regio’s die

€15 voor

opzetten NAL regio’s

voertuigen versnellen in de regio (Budget is

regiobureaus opzetten om

2020-‘23

(Nationale Agenda

al verdeeld onder regio’s)

gemeenten te ondersteunen

Stimulering van emissieloze auto’s. Subsidie

Particulieren

Ondersteuning bij

Subsidie

Laadinfrastructuur)
Subsidieregeling

Subsidie

Elektrische

€4000 voor nieuwe en €2000 voor gebruikte

Personenauto’s

auto’s. Budget voor 2021 is al overtekend.

€100 (20212025)

Particulieren (SEPP)
Vrijstelling BPM en MRB

Fiscaal

Stimulering van aankoop emissieloze auto’s

Particulieren

nvt

t/m 2024
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Tabel 3 Overzicht regelingen Elektriciteit
Naam regeling

Type

Doel

Budget (€mln)

Doelgroep

/periode
Regionale Energie

Subsidie

NP-RES en RES regio’s

Gemeenten

Subsidie

Stimuleren investeringen in duurzame

Verschillend

€37,5 voor 2019

Strategie
SDE++ (Stimulering

t/m 2021

Duurzame Energie-

€5000 in 2020

energieproductie en CO2-reductie

Openstelling

productie en Klimaat-

verwacht in
Q2’21

transitie)
Subsidieregeling

Fiscaal

coöperatieve

Subsidie op collectieve geproduceerde

Energiecoöperaties en

€37 voor 2021

hernieuwbare elektriciteit

VvE’s

Open vanaf april

energieopwekking

Ondersteuning van het

2021.

Subsidie

NPRES

Ondersteuning van het Nationaal

NPRES, RES regio’s

€22,5 /jaar voor

Programma Regionale Energie Strategieën

- €5 voor NPRES, data-

2019-2021

(NPRES

infrastructuur en kennis.
- €15M voor 30 regio’s.
-€2,5M voor participatiecoalitie (ODE, NMF,etc)

Tabel 4 Overzicht regelingen Industrie
Naam regeling

Type

Doel

Budget (€mln)

Doelgroep

/periode
SDE++ (Stimulering

Subsidie

Duurzame Energie-

Stimuleren investeringen in duurzame

€5000 in 2020

Verschillend

energieproductie en CO2-reductie

Openstelling

productie en Klimaat-

verwacht in

transitie)

Q2’21

SDE++ (zie ook boven bij

Subsidie

Elektriciteit)
Versnelde

Stimuleren duurzame energie investeringen

O.a industrie

€5000 in 2020

Industrie

€28. Subsidie

Voor industrie: o.a. benutting restwarmte.
Subsidie

klimaatinvesteringen

CO2-besparende maatregelen met > 5 jaar
terugverdientijd. Realisatie voor 31/12/23

max 50%, max
€15

industrie
Energie-investeringsaftrek

Fiscaal

(EIA) voor ondernemers

Stimuleren investeringen in CO2-reductie,

Ondernemers

€149 in 2021

Ondernemers

MIA is €114 in

energiezuinige technieken en duurzame
energie. 45,5% van investeringskosten
aftrekken van de fiscale winst

MIA en Vamil voor

Fiscaal

ondernemers

Stimuleren investeringen in
milieuvriendelijke technieken.

2021; Vamil € 25

36%-75% van het investeringsbedrag

in 2021

aftrekken van de fiscale winst
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Tabel 5 Overzicht regelingen Landbouw en landgebruik
Naam regeling

Type

Doel

Budget (€mln)

Doelgroep

/periode
Subsidiemodules

Subsidie

brongerichte verduurza-

Onderzoek en bedrijven die investeren in

€172 2 tranches/

Veehouderijen

innovatieve technieken

jaar gedurende

ming stal- en management

5 jaar

maatregelen (Sbv)
Aanpak veenweiden

Subsidie

Onderzoek en maatregelen

€ 100 2020-‘21

Provincies

Tabel 6 Samenvatting overzicht regelingen financiering aan gemeenten
In onderstaande tabel staat een overzicht van alle in bovenstaande tabellen genoemde regelingen
waarvan de gelden worden uitgekeerd aan gemeenten, of moeten worden aangevraagd door
gemeenten. Er is onderscheid gemaakt tussen procesgeld en financiering die moet worden
doorgezet naar andere partijen /moet worden geïnvesteerd in vastgoed of infrastructuur.
Toegezegd

Periode

budget

Bestemming
Procesgeld gemeenten

Partijen / Infra / Vastgoed

€120: TvW: €71,7 (€202k/

RES: €30

(miljoen €)
Extra taken energietransitie

€150

2019 t/m 2021

gemeente), Wijkaanpak: €14,3,
Energieloketten: €12,4 (€25k €74k/gemeente), Laadpalen: €15
Programma aardgasvrije wijken

€435

2018 - 2028

0

€ 380 voor proeftuinen €55

Regionale Energie Strategie

€37,5

2019 t/m 2021

0

NP-RES en RES regio’s

Regeling Reductie

€70

2020-2021

Klein deel

€70 in 2021

voor PAW

Energieverbruik Woningen

Aanvragen t/m 1 maart

(RREW)

2021

Extern Advies Warmtetransitie

€5

(EAW)

€8,8 (€4 in 2020, €4,8 in 2021), ca

0

€20k per gemeente voor
ondersteuning TvW
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