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Hieronder vindt u een opsomming van de ondersteunings- en subsidiemogelijkheden rond energie 

waar gemeente Woudenberg gebruik van maakt. 
 

SDE+ 

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen 

gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling is bedoeld voor 

hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, 

Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon. De SDE+ categorie Wind op Zee 

heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure. 

 Gemeente Woudenberg heeft meegedaan in de najaarsronde van 2016. Hiervoor is 

een beschikking afgegeven voor opwekken van duurzame energie door middel van 

zonnepanelen op het Cultuurhuis. De beschikking bedraagt €0,11 per opgewekte 

kWh.  

 

ENERGIEBESPARING KOOPSECTOR 

Het vorige kabinet heeft, als onderdeel van het Belastingplan 2016, 100 miljoen euro 

subsidie beschikbaar gesteld om energiebesparing in de koopsector te versnellen. Daarvan 

is door inzet van de VNG €20 miljoen beschikbaar voor gemeenten om een innovatieve 

wijkgerichte aanpak te realiseren.  

 Met de Eemland gemeenten is subsidie aangevraagd voor de innovatieve aanpak en 

is er voor 3 aanpakken waar gemeente Woudenberg aan meedoet, subsidie 

gekregen, te weten:  

• PMC VvE-aanpak (samen met Gooi en Vechtstreek) 

• PMC jaren 30 

• PMC jaren 70 

Totale subsidie voor de regio ruim €700.000 

 

EFRO 
Er is ongeveer € 43 miljoen subsidie vanuit het Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling (EFRO) beschikbaar. De oproep is gericht op projectaanvragen voor de 

thema’s arbeidsmarkt, opleiding en tewerkstelling, innovatie en onderzoek, duurzame 

energie en het efficiënt omgaan met hulpbronnen. 

 Voor het project innovatieve aanpakken NOM (zie hierboven) wordt gekeken naar de 

mogelijkheden van financiering door middel van EFRO-gelden.  
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SUBSIDIEREGELING VERDUURZAMEN SPORTACCOMMODATIES 

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) 

richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Met de subsidie kunnen investeringen 

in energiebesparing en toepassing van duurzame energie worden gedaan bij 

sportaccommodaties. 

 Sportpark de Grift heeft een bijdrage van €500 gekregen voor het uitvoeren van een 

haalbaarheidsonderzoek wat een voorwaarde was voor het verkrijgen van de 

subsidie.  


