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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Overzicht regelingen financiering energietransitie 

Versie april 2023 

Dit overzicht is met name bedoeld voor gemeenten om inzicht te krijgen in welke subsidies zij zelf kunnen aanvragen 
en welke regelingen er beschikbaar zijn voor de verschillende doelgroepen. Daarnaast geeft het inzicht in de 
budgetten die het rijk beschikbaar heeft gesteld. De lijst bevat ook regelingen die al gesloten zijn, maar waarvan de 
uitvoering nog loopt. RVO biedt ook een goed overzicht van regelingen per doelgroep.  

 

Tabel 1 Overzicht regelingen gebouwde omgeving 

Naam regeling Type Doel Doelgroep Budget (€ mln) / 

periode 

Programma aardgasvrije 

wijken 

Subsidie € 380 voor proeftuinen € 55 voor PAW. 

Uitvraag is gesloten. 

Gemeenten € 435 voor 2018 - 

2028  

Energiebesparing tbv 

energiearmoede 

SPUK Energiebesparende maatregelen in huur- en 

koopwoningen, focus op energiearmoede 

Uitvoering t/m 31-12-2024. 

Inwoners via gemeenten € 368,5 voor 2022 

€ 200 in 2023 

 

Lokale aanpak NIP SPUK Isoleren slechte labels voor huiseigenaren met 

lage inkomens. 

Indienen voor 31 mei 2023 

Inwoners via gemeenten € 207 in 2023; 

nieuwe rondes in 

2024 en 2025 

Investeringssubsidie 

Duurzame Energie (ISDE) 

Subsidie Tot 30% subsidie op warmtepomp, 

zonneboiler en isolatie. € 3325 voor 

aansluitkosten warmtenet. Voor zakelijke 

gebruikers in 2023 ook subsidie voor 

kleinschalige windturbines en zonnepanelen.  

Woning-eigenaren, 

zakelijke gebruikers 

€ 350 in 2023;  

€ 30 in 2023 voor 

wind en zon 

zakelijke markt 

Subsidieregeling 

Verduurzaming MKB 

(SVM) 

Subsidie Opstellen advies over energiebesparende 

maatregelen zoals isolatie of energie-efficiënte 

apparatuur. Subsidie voor 80% van de 

gemaakte kosten; max. € 2.500. 

Mkb-ondernemingen tot 

250 werknemers en <  

50.000 kWh/25.000 m3 

gas 

€ 28,2 in 2022 

€ 14,4 in 2023  

Subsidieregeling 

verduurzaming voor 

verenigingen van 

eigenaars (SVVE) 

Subsidie Subsidie voor energieadvies, isolatie, 

warmtepomp, zonneboiler, aansluiting 

warmtenet. Aanvragen t/m dec 2027 

Voor oplaadpuntenadvies aanvraag t/m dec 

2023  

VvE’s, 

woonverenigingen en 

wooncoöperaties 

€ 48,5 voor 2023-

2027  

Voor 

oplaadpuntenadvies

€ 0,51 in 2023 

Subsidieregeling 

Verduurzaming en 

Onderhoud Huurwoningen 

(SVOH) 

Subsidie Verduurzamen van gereguleerde 

huurwoningen 

Particuliere verhuurders 

en institutionele 

beleggers 

€ 152 voor 2022-

2025 

  

https://www.vng.nl/
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering
https://www.aardgasvrijewijken.nl/default.aspx
https://www.aardgasvrijewijken.nl/default.aspx
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/nationaal-isolatieprogramma/documenten/publicaties/2022/07/26/blanco-wijziging-beschikking-middelen-aanpak-energiearmoede
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/nationaal-isolatieprogramma/documenten/publicaties/2022/07/26/blanco-wijziging-beschikking-middelen-aanpak-energiearmoede
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/spuk-lokale-aanpak-isolatie
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svm
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svm
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svm
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svve
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svve
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svve
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svve
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svoh
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svoh
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svoh
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svoh
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Naam regeling Type Doel Doelgroep Budget (€ mln) / 

periode 

Subsidieregeling 

Coöperatieve 

Energieopwekking (SCE)  

Subsidie Subsidie per KWh voor Zon-PV, windenergie 

of waterkracht. Aanvragen voor 1 nov 2023 

Energiecoöperatie en 

VvE’s 

€ 150 voor 2023 

DEI+: Innovaties 

aardgasloze woningen, 

wijken en gebouwen 

Subsidie Investeringen in een innovatie voor 

aardgasloze woningen, wijken en gebouwen 

Bedrijven,  

gebouweigenaren 

€ 9 voor 2023  

Salderingsregeling 

zonnepanelen 

Fiscaal Fiscale regeling wegstrepen eigen 

stroomverbruik 

Kleinverbruik 

aansluitingen 

 

€ 2600 t/m 2030  

(raming 

Klimaatakkoord) 

Opslag Duurzame Energie 

(ODE) 

Fiscaal Financiering van SDE subsidie, die zich richt 

op stimuleren investering in duurzame energie  

Huishoudens en 

bedrijven  

nvt 

Nationaal Warmtefonds 

 

Fonds  Lening van max € 25k voor verduurzamen 

woning, warmtepomp of zonnepanelen. 0% 

rente voor lage inkomens. Lening tot € 5k 0% 

rente + 5 jaar aflossingsvrij 

Eigenaar-bewoners/ 

VvE’s 

€ 900 t/m 2030 

Stimuleringsregeling 

Aardgasvrije 

Huurwoningen (SAH) 

Subsidie Aansluitkosten warmtenet huurwoningen – 

ondersteuning startmotor. Aanvragen t/m dec 

2023 

Alle verhuurders 

 

€ 200 2020 t/m 2023  

Aanvulling BOSA-regeling 

(Bouw en Onderhoud 

Sport-Accommodaties) 

(Ministerie VWS) 

Subsidie 10% aanvulling op BOSA voor 

energiebesparing en circulaire maatregelen. 

BOSA: 20% subsidie op kosten van de 

investering in bouw /onderhoud van 

sportaccommodaties. 

Sportverenigingen 

 

10% van de kosten;  

€ 77 in 2023 voor 

BOSA als geheel  

Ontzorgingsprogramma 

maatschappelijk vastgoed 

Subsidie Ondersteuning en begeleiding bij 

verduurzaming vastgoed. Regeling is nu 

gesloten; Uitvoering t/m jan 2024 

 

Kleine maatschappelijk 

vastgoedeigenaren  

(waaronder gemeenten 

(< 50.000 inwoners)) via 

provincies 

€ 24. Max € 2 per 

provincie. 2020 

Subsidieregeling 

duurzaam maatschappelijk 

vastgoed 

Subsidie Stimuleren verduurzamingsmaatregelen of 

integraal verduurzamingsproject 

Regeling tijdelijk gesloten 

Eigenaren 

maatschappelijk 

vastgoed 

€150 in 2022; 

Regeling opnieuw 

open uiterlijk 2024 

Label C verplichting 

kantoren 

Uitkering 

via 

gemeent

efonds 

Budget voor toezicht op energie-efficiëntie van 

kantoren. Via Gemeentefonds 

Gemeenten  

 

€ 12,5 voor 2020-

2025 via 

gemeentefonds 

Toezicht EPBD Uitkering 

via 

gemeent

efonds 

Budget voor toezicht op installatiekeuringen 

van grotere koel/verwarmingsinstallaties. Via 

Gemeentefonds 

Gemeenten € 1,797 voor 2023 

en verder via 

gemeentefonds 

Warmte Infrastructuur 

Subsidie (WIS) 

Subsidie Versnellen aanleg warmtenetten door de 

onrendabele top van collectieve warmte-

infrastructuur weg te nemen. 

Ontwikkelaars 

warmtenetten 

Planning is start in 

2023 

 

 
 

 

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sce
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sce
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sce
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/demonstratie-energie-en-klimaatinnovatie-dei-2020/dei-innovaties-aardgasloze-woningen-wijken-en-gebouwen-2020
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/demonstratie-energie-en-klimaatinnovatie-dei-2020/dei-innovaties-aardgasloze-woningen-wijken-en-gebouwen-2020
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/demonstratie-energie-en-klimaatinnovatie-dei-2020/dei-innovaties-aardgasloze-woningen-wijken-en-gebouwen-2020
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/zonne-energie#:~:text=Salderingsregeling%20voor%20huishoudens%20en%20MKB,Dit%20heet%20salderen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/zonne-energie#:~:text=Salderingsregeling%20voor%20huishoudens%20en%20MKB,Dit%20heet%20salderen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/milieubelastingen/energiebelasting
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/milieubelastingen/energiebelasting
https://www.energiebespaarlening.nl/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-aardgasvrije-huurwoningen-sah-voor-verhuurders
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-aardgasvrije-huurwoningen-sah-voor-verhuurders
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-aardgasvrije-huurwoningen-sah-voor-verhuurders
https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties/documenten/publicaties/2022/12/19/bijlage-aanvullende-subsidie-bosa-2023
https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties
https://www.rvo.nl/onderwerpen/verduurzaming-utiliteitsbouw/maatschappelijk-vastgoed/ontzorgingsprogramma
https://www.rvo.nl/onderwerpen/verduurzaming-utiliteitsbouw/maatschappelijk-vastgoed/ontzorgingsprogramma
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava
https://vng.nl/nieuws/energielabel-c-voor-kantoren-toezicht-en-eigen-vastgoed
https://vng.nl/nieuws/energielabel-c-voor-kantoren-toezicht-en-eigen-vastgoed
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Tabel 2 Overzicht regelingen mobiliteit 

Naam regeling Type Doel Doelgroep Budget (€ mln) / 

periode 

Ondersteuning NALregio’s 

(Nationale Agenda 

Laadinfrastructuur) 

Subsidie Opzetten laadinfrastructuur voor elektrische 

voertuigen versnellen in de regio 

Regiobureaus van de 6 

NAL regio’s die ge-

meenten ondersteunen 

€ 28,8 voor 2023 –

2025 

Subsidieregeling 

Elektrische 

Personenauto’s 

Particulieren (SEPP) 

Subsidie Stimulering van emissieloze auto’s. Subsidie  

€ 2950 voor nieuwe en € 2000 voor gebruikte 

auto’s.  

Particulieren Ca € 100/jaar (2021-

2025) 

Vrijstelling BPM en MRB 

t/m 2024 

Fiscaal Stimulering van aankoop emissieloze auto’s  Particulieren nvt 

Subsidieregeling 

Emissieloze Bedrijfsauto’s 

(SEBA) 

Subsidie Stimulering van emissieloze bedrijfsauto’s. 

Maximaal € 5.000 per bedrijfsauto 

Bedrijven en non-

profitinstellingen. 

€ 33 in 2023 

Fietsparkeren bij stations Subsidie Meer fietsparkeerplekken bij stations Gemeenten  

(cofinanciering) 

€ 50 (periode 2022-

2023,coalitieakkoord) 

Specifieke Uitkering Zero 

Emissie-bussen 

SPUK Stimuleren Zero-Emissiebussen 13 Openbaar Vervoer 

(OV)-autoriteiten 

€ 40 in 2023 

Specifieke Uitkering 

Schone Lucht Akkoord 

(SpUk SLA) 

SPUK Projecten die zorgen voor schonere lucht en 

gezondheidswinst 

Provincies /gemeenten 

die Schone Lucht 

Akkoord (SLA) hebben 

ondertekend 

€ 7 in 2023 

Tabel 3 Overzicht regelingen elektriciteit 

Naam regeling Type Doel Doelgroep Budget (€ mln) 

/ periode 

SDE++ (Stimulering 

Duurzame Energie-

productie en Klimaat-

transitie)  

Subsidie Stimuleren investeringen in duurzame 

energieproductie en CO2-reductie 

Open van 6 juni 2023-6 juli 2023 

Verschillend € 8000 in 2023 

 

Subsidieregeling 

Coöperatieve 

Energieopwekking (SCE)  

Subsidie Subsidie per KWh voor Zon-PV, windenergie 

of waterkracht 

Energiecoöperatie en VvE’s € 150 voor 2023 

Ondersteuning van het 

NPRES 

Subsidie Ondersteuning van het Nationaal Programma 

Regionale Energie Strategieën (NPRES) 

NPRES, RES regio’s 

  

2023: € 10 voor 

NPRES; € 12 

voor RES regio’s  

 

 
  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidieregeling-elektrische-personenautos-particulieren-sepp
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidieregeling-elektrische-personenautos-particulieren-sepp
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidieregeling-elektrische-personenautos-particulieren-sepp
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidieregeling-elektrische-personenautos-particulieren-sepp
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingen-op-auto-en-motor/belastingvoordelen-klimaat
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingen-op-auto-en-motor/belastingvoordelen-klimaat
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/seba
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/seba
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/seba
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/spuk-zebus
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/spuk-zebus
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/spuk-sla
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/spuk-sla
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/spuk-sla
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimulering-duurzame-energieproductie-en-klimaattransitie-sde
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimulering-duurzame-energieproductie-en-klimaattransitie-sde
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimulering-duurzame-energieproductie-en-klimaattransitie-sde
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimulering-duurzame-energieproductie-en-klimaattransitie-sde
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sce
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sce
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sce
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Tabel 4 Overzicht regelingen industrie 

Naam regeling Type Doel Doelgroep Budget (€ mln) 

/periode 

SDE++ (zie ook boven bij 

Elektriciteit) 

Subsidie Stimuleren duurzame energie investeringen 

Voor industrie: o.a. benutting restwarmte. 

 

O.a industrie € 8000 in 2023 

Versnelde 

klimaatinvesteringen 

industrie 

Subsidie CO2-besparende maatregelen met > 5 jaar 

terugverdientijd. Aanvragen voor 9/1/2024 

Industrie € 138 in 2023  

Energie-investeringsaftrek 

(EIA) voor ondernemers 

Fiscaal Stimuleren investeringen in CO2-reductie, 

energiezuinige technieken en duurzame 

energie. 45,5% van investeringskosten 

aftrekken van de fiscale winst 

Bedrijven € 249 in 2023 

Milieu-investeringsaftrek 

(MIA)/Willekeurige 

afschrijving milieu-

investeringen (VAMIL) 

Fiscaal De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de 

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen 

(VAMIL) zijn fiscale voordelen voor 

ondernemers die investeren in 

milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. 

Bedrijven  

Hernieuwbare 

Energietransitie (HER+) 

 

Subsidie CO2-reductie door vernieuwende projecten 

dmv inzet van hernieuwbare energie, of CO2-

besparende technieken 

Bedrijven € 30 in 2023 

Subsidieregeling CO2-vrije 

gascentrales – in 

ontwikkeling 

Subsidie Ombouwen van gascentrales zodat deze CO2-

vrij gas kunnen inzetten  

 

Industrie € 440 t/m 2026 

Tabel 5 Overzicht regelingen Landbouw en landgebruik tbv 
klimaat en energietransitie 

Naam regeling Type Doel Doelgroep Budget (€ mln) 

/ periode 

Subsidiemodules 

brongerichte verduurza-

ming stal- en management 

maatregelen (Sbv) 

Subsidie Onderzoek en bedrijven die investeren in 

innovatieve technieken 

Veehouderijen € 172  

2 tranches/jaar 

gedurende 5 

jaar 

GLB 2023: samenwerking 

in veenweidegebieden en 

Natura-2000 

overgangsgebieden 

 

Subsidie Ontwikkeling en uitvoering van een duurzaam 

gebiedsplan. 

 

Samenwerkingsverbanden 

tussen landbouwers, 

grondeigenaren en 

natuurorganisaties  

In ontwikkeling, 

open in Q2 ‘23 

 
 
 

  

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sde
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/klimaatinvesteringen-industrie
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/klimaatinvesteringen-industrie
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/klimaatinvesteringen-industrie
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/energie-investeringsaftrek/ondernemers
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/energie-investeringsaftrek/ondernemers
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mia-vamil/ondernemers
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mia-vamil/ondernemers
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mia-vamil/ondernemers
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mia-vamil/ondernemers
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/her
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/her
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/innovatie-en-verduurzaming-stallen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/innovatie-en-verduurzaming-stallen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/innovatie-en-verduurzaming-stallen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/innovatie-en-verduurzaming-stallen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2023/veenweiden-en-natura-2000
https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2023/veenweiden-en-natura-2000
https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2023/veenweiden-en-natura-2000
https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2023/veenweiden-en-natura-2000
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Tabel 6 Samenvatting overzicht regelingen financiering 
aan gemeenten 

In onderstaande tabel staat een overzicht van regelingen voor uitvoeringsmiddelen voor gemeenten. Ook zijn de 
regelingen opgenomen die moeten worden uitgevoerd door gemeenten waarbij inzichtelijk is gemaakt of die 
regelingen ook voorzien in een dekking van de uitvoeringskosten voor gemeenten.  
 

  Toegezegd 

budget  

(miljoen €) 

Periode Bestemming 

Uitvoeringsmiddelen 

gemeenten (miljoen €) 

Middelen voor doelgroep 

Uitvoeringsmiddelen klimaat en 

energie 

Totaal: € 5063 2022-2030 € 5063 nvt 

Tijdelijke regeling capaciteit 

decentrale overheden voor 

klimaat- en energiebeleid 

(CDOKE) 

€ 1037 2023-2025 € 1037 (onderdeel van de 

hierboven genoemde € 5063) 

nvt 

Programma aardgasvrije wijken € 435 2018-2028  0 € 380 voor proeftuinen € 55 

voor PAW. Regeling 

gesloten. 

Energiebesparing tbv 

energiearmoede 

€ 368,5 2022 Circa 10% 90% voor ondersteuning en 

maatregelen bewoners 

Lokale aanpak NIP € 207  2023; nieuwe 

rondes in 2024 

en 2025 

Circa 10% Circa 70% voor isolatie en 

20% voor ondersteuning 

woningeigenaren 

 
 
 

 

https://vng.nl/sites/default/files/2022-10/Brief-medeoverheden-uitvoeringsmiddelen-KE-beleid.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2022-10/Brief-medeoverheden-uitvoeringsmiddelen-KE-beleid.pdf
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/cdoke
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/cdoke
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/cdoke
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/cdoke
https://www.aardgasvrijewijken.nl/default.aspx
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/nationaal-isolatieprogramma/documenten/publicaties/2022/07/26/blanco-wijziging-beschikking-middelen-aanpak-energiearmoede
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/nationaal-isolatieprogramma/documenten/publicaties/2022/07/26/blanco-wijziging-beschikking-middelen-aanpak-energiearmoede
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/spuk-lokale-aanpak-isolatie
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