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Heb je als recreatieondernemer duurzame plannen? Dan is het fijn 
als je daarbij wat financiële hulp krijgt. Zowel landelijk als lokaal 
zijn er subsidies om te verduurzamen. Daarnaast kun je ook aftrek 
krijgen via de belasting waardoor de voordelen oplopen. Wij hebben 
de regelingen voor je op een rij gezet in deze wegwijzer. We hopen 

je hiermee een beetje vooruit te helpen. Maar omdat we zelf geen 
subsidieverstrekkers zijn, kijk je voor actuele informatie en de 

voorwaarden het best op de websites van de verstrekkers zelf. 
Je vindt de linkjes in deze wegwijzer. Doe er je voordeel mee! 

O ja, vergeet groen niet
Het gaat veel over energie, van zonnepanelen, zonneboilers en 
warmtepompen tot isolatie. En in mindere mate over groene daken, groene 
gevels, water, en het ontstenen van parkeerplaatsen en terrassen. 
Vergeet niet dat juist die maatregelen je bedrijf extra gastvrij maken. 
Meer groen zorgt ook voor koelte in de zomer en voor minder 
overlast bij hoosbuien doordat de regen de grond in trekt. Groen 
op het dak en tegen de gevel isoleert extra goed. En onder je 
zonnepanelen levert een groen dak tot 15% meer rendement op. 
Dat komt door de verkoelende werking. Dus naast gastvrij 
draagt groen ook bij aan energiewinst.

Duurzaamheids-
subsidies voor ondernemers 
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Leeswijzer
Je ziet hieronder eerst de subsidies van het Rijk. Daaronder die per 
gemeente, als die er zijn. Sommige subsidies voor 2022 zijn nog niet 
bekend. Dus kijk voor de voorwaarden en de richtlijnen op de linkjes. 
Meestal staat dat erbij op de website van de subsidie zelf. Aftrek is altijd 
voor een heel kalenderjaar. Het kan zijn dat ‘het potje’ een keer leeg is. 
Vaak wordt dat aangegeven. 

REGELING WAARVOOR LINK

Landelijk  
en regionaal
Subsidieregeling 
Verduurzaming MKB 
(SVM)

Advies over en ondersteuning 
bij het verduurzamen van je 
bedrijfspand of bedrijfsvoering.

rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/svm

Brabant geeft energie Projecten die de energietransitie 
versnellen.

brabant.nl/applicaties/producten/
energie__brabant_geeft_energie_
subsidie_18888

Groen Ontwikkelfonds Het realiseren van nieuwe natuur. groenontwikkelfondsbrabant.nl

Klimaatbuffer  
vanuit Waterschap De 
Dommel

Klimaatbuffers. zoals WADI’s, 
voorzieningen onder de grond 
die water opvangen, zaksloten en 
verhardingen die water doorlaten.

dommel.nl/subsidie-klimaatbuffer

Subsidieregeling 
Landbouw (voor boeren 
en grondeigenaren)

Water besparen, vasthouden of de 
kwaliteit van grond verbeteren. 

dommel.nl/subsidieregelingen-
landbouw

http://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/svm
http://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/svm
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/energie__brabant_geeft_energie_subsidie_18888
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/energie__brabant_geeft_energie_subsidie_18888
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/energie__brabant_geeft_energie_subsidie_18888
http://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl
http://www.dommel.nl/subsidie-klimaatbuffer
http://www.dommel.nl/subsidieregelingen-landbouw
http://www.dommel.nl/subsidieregelingen-landbouw


Wegwijzer
Duurzaam Gastvrij.nu

REGELING WAARVOOR LINK

Provinciale 
Stimuleringsregeling 
Landschap (StiLa) 
voor agrarische 
en particuliere 
grondeigenaren in 
Brabant

Initiatieven voor klimaatadaptatie, 
schoon en gezond water en het 
verbeteren van de natuur, onder 
andere langs sloten, beken en op 
dijken.

dommel.nl/stimuleringsregeling-
landschap-stila
en
brabantsedelta.nl/subsidie-
beschikbaar-voor-versterken-van-
landschap-in-brabant

Energie-
investeringsaftrek (EIA)

Investeringen in CO2-reductie, 
energiezuinige technieken en 
duurzame energie.

rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/energie-
investeringsaftrek/ondernemers

MIA/VAMIL Investeren in milieuvriendelijke 
technieken.

rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/miavamil/
ondernemers

Kleinschaligheids 
Investeringsaftrek (KIA)

Investeren in zonnepanelen. belastingdienst.nl/wps/wcm/
connect/bldcontentnl/be-
lastingdienst/zakelijk/winst/
inkomstenbelasting/inkomsten-
belasting_voor_ondernemers/
investeringsaftrek_en_desinveste-
ringsbijtelling/kleinschaligheidsin-
vesteringsaftrek_kia

http://www.dommel.nl/stimuleringsregeling-landschap-stila
http://www.dommel.nl/stimuleringsregeling-landschap-stila
http://www.brabantsedelta.nl/subsidie-beschikbaar-voor-versterken-van-landschap-in-brabant
http://www.brabantsedelta.nl/subsidie-beschikbaar-voor-versterken-van-landschap-in-brabant
http://www.brabantsedelta.nl/subsidie-beschikbaar-voor-versterken-van-landschap-in-brabant
http://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/energie-investeringsaftrek/ondernemers
http://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/energie-investeringsaftrek/ondernemers
http://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/energie-investeringsaftrek/ondernemers
http://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/miavamil/ondernemers
http://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/miavamil/ondernemers
http://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/miavamil/ondernemers
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbijtelling/kleinschaligheidsinvesteringsaftrek_kia
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbijtelling/kleinschaligheidsinvesteringsaftrek_kia
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbijtelling/kleinschaligheidsinvesteringsaftrek_kia
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbijtelling/kleinschaligheidsinvesteringsaftrek_kia
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbijtelling/kleinschaligheidsinvesteringsaftrek_kia
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbijtelling/kleinschaligheidsinvesteringsaftrek_kia
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbijtelling/kleinschaligheidsinvesteringsaftrek_kia
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbijtelling/kleinschaligheidsinvesteringsaftrek_kia
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REGELING WAARVOOR LINK

Gilze  
en Rijen
Zon op Bedrijfsdak Zon op Bedrijfsdak: dakscan met 

korting en een zonnecoach die 
helpt bij je plan. 

gilzerijen.nl/duurzaamheid.html

Goirle
Subsidieregelingen 
duurzaamheid

Slim (her)gebruiken regenwater en 
duurzame initiatieven.

goirle.nl/in-de-gemeente-goirle/
subsidies

Heusden
Zon op Bedrijfsdak Zon op Bedrijfsdak: ondersteuning 

en ontzorging voor je plan.
heusden.nl/ondernemers/zon-op-
je-bedrijfsdak

Oisterwijk
Landschapsfonds Het 
Groene Woud

Projecten die bijdragen aan de 
verdere, duurzame ontwikkeling 
van Het Groene Woud.

hetgroenewoud.com/organisatie/
streekfonds/bijdrage-aanvragen

http://www.gilzerijen.nl/duurzaamheid.html
https://www.goirle.nl/in-de-gemeente-goirle/subsidies/
http://www.heusden.nl/ondernemers/zon-op-je-bedrijfsdak
http://www.heusden.nl/ondernemers/zon-op-je-bedrijfsdak
http://www.hetgroenewoud.com/organisatie/streekfonds/bijdrage-aanvragen
http://www.hetgroenewoud.com/organisatie/streekfonds/bijdrage-aanvragen
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REGELING WAARVOOR LINK

Tilburg
Subsidie 
Klimaatbestendig 
Tilburg

De aanleg van biodiverse 
groene daken, groene gevels, 
regenwaterbergingen en 
-infiltratiesystemen en het 
ontstenen van tuinen.

tilburg.nl/inwoners/subsidies/
subsidie-klimaatbestendig-tilburg

Klimaatfonds Tilburg Projecten op het gebied van 
energietransitie, circulaire 
economie en klimaatadaptatie.

tilburg.nl/inwoners/subsidies/
regeling-klimaatfonds

Landschapsfonds Het 
Groene Woud

Projecten die bijdragen aan de 
verdere, duurzame ontwikkeling 
van Het Groene Woud.

hetgroenewoud.com/organisatie/
streekfonds/bijdrage-aanvragen

Waalwijk
Stimuleringsregeling 
afkoppelen hemelwater

Het afkoppelen (scheiden) van 
schoon hemelwater en vuil 
afvalwater).

waalwijk.nl/inwoners/afkoppelen-
regenwater_42809

Meer duurzame tips?  
Op Duurzaam Gastvrij vind je er 100.

http://www.tilburg.nl/inwoners/subsidies/subsidie-klimaatbestendig-tilburg
http://www.tilburg.nl/inwoners/subsidies/subsidie-klimaatbestendig-tilburg
http://www.tilburg.nl/inwoners/subsidies/regeling-klimaatfonds
http://www.tilburg.nl/inwoners/subsidies/regeling-klimaatfonds
http://www.hetgroenewoud.com/organisatie/streekfonds/bijdrage-aanvragen
http://www.hetgroenewoud.com/organisatie/streekfonds/bijdrage-aanvragen
http://www.waalwijk.nl/inwoners/afkoppelen-regenwater_42809
http://www.waalwijk.nl/inwoners/afkoppelen-regenwater_42809
https://www.duurzaamgastvrij.nu

