
 

 
DUURZAME ENERGIE SUBSIDIEREGELINGEN  
 
Subsidieregelingen 
De subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties (EDS) richt zich op 
sportverenigingen en sportstichtingen. De regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en 
het toepassen van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties.  
 
Voor wie? 
Sportverenigingen en -stichtingen kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame 
energie gebruikmaken van deze subsidieregeling. De vereniging dient te beschikken over een eigen 
accommodatie en via de sportbond aangesloten te zijn bij NOC*NSF. 
 
Subsidiepercentage 
De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten. De subsidiabele 
kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur; arbeidskosten zijn 
niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor 
sportstichtingen 15%. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met 
BTW-plicht van stichtingen. Er kan maximaal € 125.000,- subsidie per jaar worden aangevraagd. 
Subsidieaanvragen, waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 3.000,-, komen niet in 
aanmerking. De subsidie is alleen beschikbaar voor maatregelen die voorkomen op de 
Maatregelenlijst. 
Een aanvraag voor subsidie kan ingediend worden vanaf 2 januari 2017 vanaf 09.00 uur. Het 
subsidieplafond is jaarlijks € 6 miljoen. Het plafond voor 2017 was zeer snel bereikt en u kunt dan 
ook geen aanvraag indienen. In januari 2018 is er opnieuw budget beschikbaar en kunt u (opnieuw) 
een aanvraag indienen. Ook in 2018, 2019 en 2020 is jaarlijks € 6 miljoen beschikbaar. 
 
Aanvragen 
De aanvraag verloopt digitaal via een eLoket. Hiervoor heeft u eHerkenning met niveau 1 nodig. Het 
aanvragen en ontvangen van een eHerkenningsmiddel duurt 1 tot 7 werkdagen. Zonder deze 
eHerkenning kunt u geen digitale aanvraag indienen via het eLoket. U kunt hier een eHerkenning 
aanvragen. Wij kunnen u tegen een kleine vergoeding ondersteunen bij indienen van een 
subsidieaanvraag. Neem hiervoor contact met ons op. 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de subsidieregelingen uit. Op de website van 
RVO-NL kunt u meer informatie vinden. 
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-energiebesparing-en-duurzame-energie-
sportaccommodaties-eds 
 
Investeringssubsidie Duurzame Energie 
Naast de EDS subsidie kunnen sportverenigingen (naast particulieren en bedrijven) gebruik maken 
van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Met de Investeringssubsidie duurzame energie 
(ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, 
biomassaketels en pelletkachels. In tegenstelling tot de EDS-subsidie kunnen alle sportverenigingen 
gebruik maken van de ISDE-regeling. Het plafond van de subsidiepot is nog niet bereikt. U kunt op dit 
moment nog subsidie aanvragen. 
Voor sportverenigingen aangesloten bij NOC*NSF (via de eigen bond) is er enige overlap in 
bovengenoemde subsidieregelingen. Opgemerkt moet worden dat de EDS-subsidie een meer 
gunstige regeling is voor sportverenigingen die zijn aangesloten bij de bond. Wilt u subsidie 
ontvangen voor de aanschaf van een pelletkachel, dan kan dat alleen via de ISDE-regeling. 
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Sportverenigingen die niet zijn aangesloten bij NOC*NSF kunnen geen gebruik maken van de EDS-
subsidie, maar wel van de ISDE-regeling. 
In tegenstelling tot de EDS-subsidie ontvangt u de subsidie niet in de vorm van een percentage van 
het investeringsbedrag, maar ontvangt u een bedrag per maatregel. Dit bedrag verschilt per 
maatregel en is afhankelijk van de hoeveelheid opgewekte energie. Er is een lijst opgesteld met 
apparaten/installaties die in aanmerking komen voor subsidie en het subsidiebedrag dat hieraan is 
gekoppeld. 
Wilt u meer informatie? Bezoek dan de pagina van de ISDE op de RVO-nl website. 
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie 
 
Subsidie Zonnestroom maatschappelijk vastgoed 
Provincie Noord-Holland 
 
Deze subsidie kan worden verstrekt voor de aanschaf van een zonnestroominstallatie en de plaatsing 
daarvan op maatschappelijk vastgoed dat is gelegen in Noord-Holland. 
 
Provinciale Staten van Noord-Holland hebben besloten voor 2017 een budget van € 150.000,- ter 
beschikking te stellen voor zonnestroominstallaties op maatschappelijk vastgoed in Noord-Holland. 
De subsidie wordt vergeven op volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond is bereikt, dus 
op=op! Let op: de aanvraag moet voor 1 november 2017 binnen zijn! 
 
Het doel van deze uitvoeringsregeling is om het aantal zonnestroomsystemen op maatschappelijk 
vastgoed te laten toenemen. Onder maatschappelijk vastgoed verstaan we een gebouw met een 
publieke functie op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang en/of 
zorg. 
De uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 is 
bedoeld voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed dat is gelegen in Noord-Holland die een 
zonnestroominstallatie laten plaatsen door een erkend installatiebedrijf. 
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