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Over ons  
 
Het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE) ondersteunt gemeenten, regio’s, woningcorporaties en andere betrokkenen 
in Noord-Holland bij de energietransitie in de gebouwde omgeving. Dat doen we in opdracht van de Provincie Noord-
Holland. Het Servicepunt deelt kennis en ervaringen, biedt expertise en is gangmaker voor het onderlinge gesprek. 
Signaleren we gemeente-overstijgende vraagstukken, dan pakken we die op.  
 
Je kunt bij ons terecht voor het volgen van kennisbijeenkomsten, voor praktijkgerichte leertrajecten (leerlabs), voor 1-
op-1 advies en voor praktische tools en kennisproducten. Het leren van projecten en ervaringen uit de praktijk staat 
centraal, want samen komen we verder. 
 
www.servicepuntduurzameenergie.nl 
info@servicepuntde.nl 
  

https://servicepuntduurzameenergie.nl/onze-diensten/kennissessies-en-workshops/
https://servicepuntduurzameenergie.nl/onze-diensten/leerlabs/
https://servicepuntduurzameenergie.nl/onze-diensten/strippenkaart/
https://servicepuntduurzameenergie.nl/onze-diensten/strippenkaart/
https://servicepuntduurzameenergie.nl/onze-diensten/datatools
https://servicepuntduurzameenergie.nl/themas
http://www.servicepuntduurzameenergie.nl/
mailto:info@servicepuntde.nl
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1 Subsidiewijzer 2022 

Inleiding 

Deze subsidiewijzer is specifiek van toepassing op de wijkaanpak. Het Servicepunt 

geeft met dit document een overzicht van de verschillende subsidies en fondsen die 

voor projectleiders en ambtenaren relevant zijn voor de opstart of uitvoering van 

wijkaanpakken in Noord-Holland. Per subsidie staan het doel, budget en 

voorwaarden beschreven. Ook is de aanvraaglink in dit overzicht aanwezig. 

Bronvermelding 

De subsidiewijzer is samengesteld uit subsidieoverzichten en webpagina’s van 
verschillende nationale en regionale bronnen. Zo is de subsidiepagina van het 
Servicepunt Duurzame Energie van een update voorzien met nieuwe regelingen van 
de Provincie Noord-Holland. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van de VNG lijst 
‘Overzicht regelingen financiering energietransitie – v. juli 2022’. In deze lijst staan de 
meest belangrijke subsidies en fondsen, maar is natuurlijk geen onuitputtelijk 
overzicht.  

Gebruik subsidiewijzer 

Ambtenaren kunnen dit overzicht gebruiken om snel in te schatten welke 
subsidieregelingen toepasbaar zijn voor een eigen wijkaanpak. Maar juist ook om als 
regievoerder inzicht te krijgen in subsidies waar woningcorporaties, warmtebedrijven 
en particulieren/VvE’s aanspraak op maken. Daardoor kan er eerder gestuurd 
worden op basis van financiële koppelkansen voor meerdere partijen. 

Standpunt Provincie Noord-Holland 

Voor wijkaanpakken betreft het voornamelijk de uitrol van warmtenetten. Het 

standpunt van de Provincie op het gebied van subsidies voor 2022-2023 is als volgt: 

“Op wijkniveau wordt ingezet op warmtenetten - waar dat kosteneffectief kan. De 

onrendabele top zal deels worden gefinancierd uit een nationale subsidieregeling. 

Omdat er een bedrag van tweeëntwintig miljard euro is gereserveerd, voor nieuwe 

gasinfra, innovatie en warmtenetten is nog onduidelijk welk deel hiervan beschikbaar 

is voor warmtenetten. Een deel van de onrendabele top moet worden gefinancierd 

door gemeenten en/of de gebruikers.” Provincie Noord-Holland (2022)  

  

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Klimaat_Energie/Warmte_en_koude/Documenten/Warmtetransitie_de_Noord_Hollandse_aanpak_2022_2023.pdf
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Tabel 1: Overzicht van subsidies en fondsen voor een wijkaanpak in Noord-Holland 

Regeling Doelgroep Type Toelichting Verstrekker 

Warmtetransitie gebouwde 
omgeving op wijkniveau 
2022 

Gemeenten Subsidie De subsidie bedraagt maximaal 70% van de 
totale kosten van de activiteit, met een 
maximum van € 200.000 per gemeente. De 
regeling staat open tot en met 31 december 
2024; Let op: resultaatsverplichting 
wijkuitvoeringsplan 

Prov. Noord-
Aanvragen via 
link   

European City Facility 
(EUCF) 

Gemeenten Subsidie Europees initiatief om investeringsconcepten 
duurzame energie te versnellen. Gericht op 
marktanalyses, technische haalbaarheidsstudies 
en juridische ondersteuning. Max. budget van 
€60.000; al 14 andere gemeenten in Nederland 
hebben subsidie reeds ontvangen. Follow-up 
naar ELENA. Let op: geen investeringssubsidie, 
verbonden aan twee jaar monitoring door EUCF 

EUCF (consortium 
van Energy Cities, 
Climate Alliance, 
FEDARENE, 
Adelphi en 
ENVIROS) 
Aanvragen via 
link 

European Local ENergy 
Assistance (ELENA) 

Gemeenten Subsidie ELENA is een subsidie voor het uitwerken van 
een projectplan voor een grootschalige 
investering. ELENA is bedoeld als een extra 
stimulans om de lokale overheid te steunen in 
het beter uitwerken van een groot 
energieproject, bijvoorbeeld met een 
uitgebreider businessplan. Van de kosten voor 
deze uitwerking wordt 90% vergoed. 

Europese 
Commissie (via 
European 
Investment Bank) 

Kansen voor West 3 – 
Provincie Noord-Holland: 
Innovatie en Warmtenetten 

Gemeenten Subsidie Deze openstelling is voor projecten die bijdragen 
aan de ontwikkeling en uitrol van lokale 
warmtenetten. De subsidie moet leiden tot een 
investering in (een deel van de keten van) een 
toekomstig warmtenet: van bronontwikkeling, 
opslag en flexibiliteit, transport/distributie, 
levering, tot aan het nemen van maatregelen bij 
de afnemer.  Het maximale subsidiebedrag per 
project betreft € 1 miljoen en het minimale 
bedrag aan subsidiabele kosten per project 
bedraagt € 200.000. De Kansen voor West-
bijdrage bedraagt maximaal 30% van de in 
aanmerking komende subsidiabele kosten. 

Beheerautoriteit 
Kansen voor 
West  
Aanvragen via 
link 

Duurzaamheidsinitiatieven 
burgercollectieven Noord-
Holland 2021 

Bewoners-
collectieven en 
energie-coöperaties 

Subsidie De activiteiten dienen te leiden tot concrete 
investeringen in duurzaamheidsinitiatieven door 
burgers in de provincie Noord-Holland; 100% van 
de noodzakelijke kosten tot maximaal € 10.000,- 

Prov. Noord-
Holland 
Aanvragen via 
link 

Investeringssubsidie 
Duurzame Energie en 
Energiebesparing (ISDE) 

Woningeigenaren, 
VvE’s, zakelijke 
gebruikers 

Subsidie Investeringssubsidie voor woningeigenaren om 
verduurzamingsmaatregelen te nemen. Bijv. een 
(hybride) warmtepomp, zonneboiler, 
isolatiemaatregelen en €3.325 voor 
aansluitkosten warmtenet bij woningeigenaren; 
subsidie voor VvE’s en zakelijke gebruikers op 
basis van aansluitvermogen 

RVO 
Aanvragen via 
Stappenplan 

Nationaal Warmtefonds 
(leningen en hypotheken) 

Particulieren en 
VvE’s 

Fonds/ 
Financier
ing 

Het Nationaal Warmtefonds verschaft leningen 
en hypotheken voor energiebesparing tegen de 
meest gunstige voorwaarden. Met ingang van 1 
oktober 2022 worden de financieringen van het 

Nationaal 
Warmtefonds 
Aanvragen via 
link 

https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/W/Warmtetransitie_gebouwde_omgeving_op_wijkniveau_2022_subsidie#:~:text=De%20subsidie%20bedraagt%20maximaal%2070,%E2%82%AC%20200.000%2C%2D%20per%20gemeente.&text=Voor%20deze%20regeling%20is%20in,%2D%20(het%20subsidieplafond)%20beschikbaar
https://www.eucityfacility.eu/calls/in-a-nutshell.html
https://www.eib.org/en/products/advisory-services/elena/index.htm
https://www.eib.org/en/products/advisory-services/elena/index.htm
https://kvw3.kansenvoorwest.nl/aanvraagtraject/subsidie-aanvragen-in-4-stappen/
https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/D/Duurzaamheidsinitiatieven_burgercollectieven_Noord_Holland_subsidie
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/stappenplan-woningeigenaren
https://www.warmtefonds.nl/
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Nationaal Warmtefonds ook opengesteld voor 
huishoudens zonder leenruimte, tegen 0% rente 
en zonder restschuldrisico. Lening van max €25k 
voor verduurzamen woning; meer lenen tot 
€65.000 is mogelijk, bijvoorbeeld voor het 
realiseren van nul-op-meter woningen 

Stimuleringsregeling 
aardgasvrije huurwoningen 
(SAH) 

Verhuurders Subsidie Aansluitkosten warmtenet huurwoningen – 
ondersteuning startmotor; Loopt tot 31 
december 2023; per woning max. €5.000 
Let op: warmteleveringsovereenkomst nodig bij 
aanvraag 

RVO 
Aanvragen via 
link 

Verduurzamingsinitiatieven 
woningcorporaties Noord-
Holland 

Woningcorporaties Subsidie Bijv. een proces- of productinnovatie gericht op 
verduurzaming woningvoorraad; 50% van de 
subsidiabele kosten tot maximaal € 50.000, 
regeling staat open tot 1 oktober 2024 

Prov. Noord-
Holland 
Aanvragen via 
link 

Demonstratie Energie- en 
Klimaatinnovatie (DEI+) 

Bedrijfsleven Subsidie Pilot- en demonstratieprojecten. Let op: reeds 
overboekt; looptijd tot en met 4 oktober 2022; 
complexe aanvraag 

RVO, link 

Stimulering Duurzame 
Energieproductie en 
Klimaattransitie (SDE++) 

Bedrijfsleven  Subsidie Toepasbaar voor 45 technieken. Voor 
warmtebedrijven geldig voor o.a. warmte-koude 
koppeling, Aquathermie, geothermie (ultra)diep, 
restwarmte, hernieuwbaar gas; Aanvraagbedrag 
afhankelijk per techniek en fase uitvoering.  

RVO 
Aanvragen via 
link 

Hernieuwbare 
Energietransitie (HER+) 

Bedrijfsleven  Subsidie Opvolger van de Hernieuwbare Energiesubsidie. 
De HER+ geeft subsidie voor innovaties die CO2-
verminderen in plaats van alleen hernieuwbare 
(duurzame) energie produceren;  
Let op: kansrijke combinatie opwek en opslag; 
looptijd tot en met 4 oktober 2022; max subsidie 
per project €6 miljoen 

RVO 
Aanvragen via 
link 

Missiegedreven Onderzoek, 
Ontwikkeling en Innovatie 
(MOOI) 

Bedrijfsleven Subsidie Rijkssubsidie voor integrale oplossingen om 
de gebouwde omgeving CO2-vrij te maken. 
Projecten moeten een omvang hebben van 
minimaal € 2 miljoen aan kosten die in 
aanmerking komen voor subsidie; 
Onderzoeksorganisaties maken niet meer dan 
50% van de subsidiabele kosten; De subsidie is 
minimaal € 25.000 voor iedere deelnemer. 
De subsidie is maximaal € 4 miljoen voor ieder 
MOOI-project. Voor de gebouwde omgeving 
(missie B in de bijlage Gebouwde omgeving) is 
dat maximaal € 7 miljoen. 
 
Let op: consortia nodig van tenminste drie 
partijen/ondernemers 
 

RVO 
Aanvragen via 
link 

(VERWACHT in 2023) - 
Nationale Subsidieregeling 
Warmtenetten 

Bedrijfsleven Subsidie In het Programma Versnelling Verduurzaming 
Gebouwde Omgeving (PVGO) is deze subsidie 
reeds voorgenomen. Verwachting is dat deze 
subsidie in 2023 verder wordt geconcretiseerd. 
 
De Nationale Subsidieregeling Warmtenetten 
moet de onrendabele top van een warmtenet 

- 

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sah
https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/V/Verduurzamingsinitiatieven_woningcorporaties_Noord_Holland_subsidie
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dei
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sde/aanvragen
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/her
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mooi
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gaan bekostigen. Details over deze 
subsidieregeling volgt. 

VERLOPEN –  
Regeling Vermindering 
Verhuurderheffing 
Verduurzaming (RVV-V) 

Sociale verhuurders Fiscaal 
voordeel 

Een regeling voor sociale verhuurders om korting 
te krijgen op hun verhuurderheffing als zij 
investeren in verduurzaming. Deze regeling komt 
te vervallen per 1-1-2023 omdat het Kabinet 
nieuwe prestatieafspraken met de sociale 
huursector heeft gemaakt waarin de 
verhuurderheffing vervalt en woningcorporaties 
zich committeren aan de doelstellingen uit het 
Nationaal Isolatieprogramma. 

RVO 

VERLOPEN –  
Programma aardgasvrije 
wijken 

Proeftuinwijken - 
gemeenten 

Subsidie Geen nieuwe ronde proeftuinen verwacht door 
organisatie Nationaal Programma Lokale 
Warmtetransitie (NPLW); In totaal was er € 380 
miljoen aan budget voor proeftuinen €55 miljoen 
voor PAW (totaalbudget) 

PAW 

VERLOPEN – overige 
vervallen provinciale 
subsidies  
Provincie Noord-Holland  

- Subsidie Vervallen provinciale subsidies  Prov. Noord-
Holland 
Link 

https://www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies/Vervallen_subsidieregelingen
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Tabel 2: Overzicht van overige (specifieke) regelingen voor een wijkaanpak in Noord-Holland 
 

Overige regelingen (specifiek toepasbaar) Toelichting 

Decentralisatie-uitkering uitvoeringskosten 
Klimaatakkoord 

Gemeenten krijgen in 2022 tot en met 2030 een uitkering voor de 
uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord via het gemeentefonds. In 2022 
is dit bedrag al uitgekeerd met de meicirculaire. Deze uitkering is niet alleen 
bedoeld voor energiebesparing, maar bijvoorbeeld ook voor 
uitvoeringsplannen en deelname in de RES. 
 
Het Kabinet geeft dit jaar 152 miljoen uit aan deze regeling, oplopend tot 
800 miljoen vanaf 2025. We verwachten dus dat de gemeente een grotere 
uitkering voor deze regeling kan verwachten komende jaren. 

Nationaal Groeifonds Een eenmalige investeringssubsidie om structurele economische groei van 
projecten mogelijk te maken. Van 2021-2025 is er €20 miljard aan budget 
gereserveerd om projecten in Nederland verder te laten groeien. 
 
Een voorstel moet voldoen aan kennisontwikkeling en/of onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie. Voor innovatie in collectieve warmteoplossingen 
heeft initiatief NieuweWarmteNu! in 2022 een bijdrage van het Nationaal 
Groeifonds ontvangen van €200 miljoen. 
 
Sluiting voor aanvragen voor de 3e ronde van Het Nationaal Groeifonds is 3 
februari 2023 (voorlopig). 

Startmotor- en Renovatieversnellersubsidie Ondersteuningsprogramma met een eigen subsidieprogramma. In 2022 
komt er mogelijk een vervolgprogramma met een aangepaste regeling. Wat 
die inhoud en hoe die vorm krijgt, is nu nog niet duidelijk – link: 
https://derenovatieversneller.nl/overons/ 

HIRB+ Duurzaam 

 

Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen (HIRB) 
Noord-Holland.  
Subsidie kan worden verstrekt voor het realiseren van fysieke 
duurzaamheidsmaatregelen die zijn gericht op energiebesparing, gebruik en 
opwek van duurzame energie, zoals genoemd in bijlage I, aan een 
bedrijfsgebouw(en) of in de openbare ruimte op een bestaand 
bedrijventerrein in Noord-Holland. 
Subsidie wordt verstrekt aan gemeenten, parkmanagementorganisaties of 
samenwerkingsverbanden van minimaal 3 ondernemers of 
vastgoedeigenaren. 
 

Innovatiefonds Noord Holland (INH) Voor MKB of startups voor financiering van proof of concept om een 
innovatie sneller naar de markt te krijgen. Fonds vanuit Provincie Noord-
Holland (Kansen voor West). 

Gedeeltelijke teruggave verhuurdersheffing voor 
investeringen in verduurzaming woningcorporaties 

Ter informatie, link: prestatieafspraken-tariefverlaging-verhuurderheffing-
1-1-2022 (aedes.nl) 

https://aedes.nl/media/document/prestatieafspraken-tariefverlaging-verhuurderheffing-1-1-2022
https://aedes.nl/media/document/prestatieafspraken-tariefverlaging-verhuurderheffing-1-1-2022

