Duurzaamheidsdoelen en Subsidies Provincie Utrecht
Gemeente

Doelen

Subsidies/fondsen

Amersfoort

De stad streeft naar een gezond, groen en

Duurzaamheidslening (minimaal €2.500,- en

leefbaar Amersfoort. De doelen zijn:

maximaal €7.500,-)

▪

Duurzame energie

▪

Mobiliteit en schone lucht

▪

Aardgasvrij

▪

Circulaire economie

▪

Biodiversiteit en klimaatadaptatie

Hiervoor gebruiken ze o.a. subsidies en
financiering, het Duurzaam Bouwloket en de
site Amersfoort duurzaam. Ook is er de site

Toekomstfonds voor duurzame ontwikkeling
(voor grote projecten die toewerken naar een
duurzame toekomst voor Amersfoort; €200.000,beschikbaar, maximaal €50.000,- per project)
Stimuleringsregeling voor energiebesparing
(energie-box met of zonder adviesgesprek of
een bedrag van €70,- voor energiemaatregelen)

Amersfoort rainproof om dit te stimuleren.
Geen subsidies voor zonnepanelen. Wel
Hiernaast zijn er meerdere manieren waarop

subsidie mogelijk voor groendaken (voor 2021

de gemeente de openbare ruimtes van de stad

was €100.000,- beschikbaar, bedrag is al

wil vergroenen, waaronder een autoluwe

overschreden)

binnenstad realiseren, een aangepast
maaibeleid en het project “steen eruit, groen

voor energieneutrale woningen.

erin”.
Baarn

Ook hoeven er geen leges te worden betaald

De gemeente Baarn heeft het Programma

Subsidie duurzame initiatieven: subsidie om een

Duurzaamheid Gemeente Baarn opgezet om

programma op te stellen om met de

duurzaamheid te realiseren in de gemeente.

buurt/buren/vereniging energie te besparen/te

Ook hebben ze het Baarns Klimaat Akkoord

verduurzamen. (Maximaal €2.000,- per project.

ondertekent.

Potje van €10.000,- per jaar)

Ze streven naar:

Samen met korting inkopen via Winst uit je

▪

Energietransitie

▪

Duurzame mobiliteit

▪

Klimaatadaptatie

Energievoucher van €65,- voor klein

▪

Van afval naar grondstof

verduurzamen via het Duurzaam Bouwloket.

▪

Eigen organisatie

woning.

Duurzaamheidslening (minimaal €2.500,- en
maximaal €25.000,-)
Subsidie aanleg groendak (1/3 van de
aanlegkosten. Maximaal €30,- per m2, maximaal
€10.000,- per perceel. Constructieberekening
wordt tot €200,- volledig vergoed)

Subsidie afkoppelen regenwater (Maximaal
€10,- per m2. De eerste 10 m2 wordt in ieder
geval vergoed tegen €10,- per m2. Maximaal
€5000,- per perceel)
De Bilt

De Bilt vat haar duurzame doelen samen in

Er zijn geen gemeentelijke subsidies

een Duurzaamheidsagenda. Hierin zijn vier

beschikbaar voor zonnepanelen, groendaken

hoofdlijnen te vinden:

en/of groene gevels. Wel is er een platform

▪

Klimaatmitigatie (energiebesparing)

opgezet waar inwoners elkaar kunnen

▪

Klimaatadaptatie (ruimtelijke

informeren over duurzaamheid (SlimmeBuur).

adaptatie)

Daarnaast verschijnt er een app in maart,

▪

Circulaire economie

Ikwoon, waar inwoners de “slimste, snelste en

▪

Klimaatgemeente

goedkoopste oplossingen” kunnen vinden om
hun huis te verduurzamen.

Onder klimaatadaptatie valt het aanpassen
van ruimtelijke structuren en gebouwen. Één

Wel komt De Bilt in aanmerking voor de

van de subdoelen is om versteend oppervlak

subsidie van Waterschap Vallei en Veluwe: een

te verminderen, waarbij tegels worden

subsidie voor klimaatadaptatie, zoals het

verwijderd en groen wordt aangeplant: ook

afkoppelen van de regenpijp en tegels uit de

wel Operatie Steenbreek genoemd. Men kan

tuin verwijderen.

zich hierbij aansluiten.
Daarnaast wil de gemeente zich opstellen als
“Living Lab”, waarbij met kennisinstituten
(KNMI, Sweco) wordt geëxperimenteerd met
nieuwe, duurzame innovaties. De Bilt sluit zich
verder aan bij de landelijke doelen wat betreft
CO2 uitstoot: halveren voor 2030 en neutraal in
2050.
Bunnik

Doelen

Er is geen subsidie voor zonnecellen vanuit de

▪

We streven, samen met onze inwoners en

gemeente. Er is wel een subsidiemogelijkheid

(regio)partners, naar een circulaire

voor het weghalen van asbest wanneer er

economie.

vervolgens zonnecellen worden geplaatst.

▪

▪

Samen met onze inwoners en
(regio)partners werken we toe naar een

De volgende vouchers zijn tot 31 december

klimaatneutrale gemeente Bunnik in 2040.

2021 beschikbaar via deze link.

We verbeteren, samen met onze inwoners

▪ 200 x vouchers kleine besparende

en (regio)partners, de leefkwaliteit via

maatregelen ter waarde van €50,-

klimaatadaptieve maatregelen.
Bunnik-aan-Zet fonds (wijk verduurzamen of
Wat gaan we daarvoor doen

extra vergroenen): het maximale bedrag

▪

hiervoor is €5000,-

Samen met de regio stellen we een
regionale energiestrategie op en dit borgen
we in een omgevingsvisie.

▪

In nauwe samenhang en volgend op de
regionale energiestrategie stellen we een
transitievisie warmte vast.

▪

We stellen een duurzaamheidsaanpak op,
waarin we komen tot 10% duurzame
energie opwekking en 10%
energiebesparing in Bunnik.

▪

We dienen een voorstel in om op dit vlak
de interne organisatie te versterken.

▪

We stellen een regenwaterstructuurplan
(als onderdeel van de Omgevingsvisie) op
waarin de klimaatopgave in de openbare
ruimte is uitgewerkt.

▪

We stellen een afvalbeleidsplan op die
leidt tot minder afval.

Bunschoten

Gemeente Bunschoten focust zich op:

De volgende financiële middelen zijn

▪

Energietransitie

▪

Klimaatadaptatie

▪

Circulaire economie

Duurzaamheidslening (minimaal €2.500,- en

▪

Water

maximaal €10.000,-)

beschikbaar:

Stimuleringslening (minimaal €5.000,- en
maximaal €40.000,-)
Energievoucher (€65,-)
Eemnes

De gemeente Eemnes streeft naar het

De inwoners van de gemeente Eemnes kunnen

behalen van een complexe en ambitieuze

gebruik maken van een duurzaamheidslening

doelstelling: klimaat neutraal zijn in 2030. De

met gunstig en laag rentetarief. De lening kan

gemeente stimuleert haar inwoners om hun

aangevraagd worden vanaf €2.500 tot maximaal

woningen te verduurzamen middels

€15.000. Voor het afkoppelen van de regenpijp

verschillende initiatieven. Het visiedocument

is er is een mogelijkheid tot het aanvragen van

De groene toekomst van Eemnes bespreekt de

de subsidie Klimaatadaptatie Vallei en Veluwe

groene ambities van zowel de gemeente als de
inwoners zelf. Deze groene ambities focussen
zich voornamelijk op de openbare ruimte. In
het verleden was er meer focus op
vergroening van woningen van particulieren
middels het gratis aanbieden van sedum
cassettes (groen daken) en regentonnen.
Houten

De Gemeente Houten heeft de volgende

Als je zonnepanelen op je gevel wil plaatsen kun

ambities op het gebied van groen en

je de leges terug vragen (de kosten voor het

klimaatproof:

aanvragen van een vergunning)

▪

In 2018 is er een monitoringssysteem
opgezet dat de omvang en kwaliteit

Energie bespaarlening van het Nationaal

van het groen (publiek & privaat) in

Warmte Fonds (NWF).

de kernen van Houten inzichtelijk
maakt.

Subsidie voor het afkoppelen van de regenpijp
Initiatieven fonds ‘Ons Buiten’

▪

In 2018 is 7.500 m2 openbare
verharding omgezet in groen (of
losgekoppeld van de riolering).

▪

In 2018 ligt er een roadmap voor een
klimaatproof Houten in 2040.

▪

In 2040 is Houten klimaatproof

Hiervoor richt de gemeente zich onder andere
op het verminderen van verharding, het
duurzaam beheer van de openbare ruimte en
de aanleg van natuurvriendelijke oevers.
De gemeente heeft ook een energieplan
opgesteld.
IJsselstein

De gemeente neemt duurzaamheid op in haar

Er zijn vanuit de gemeente geen subsidies voor

beleidsplannen. Hierin wordt het doel

het verduurzamen van woningen.

klimaatneutraal worden benoemd. Vanuit de
gemeente zelf is weinig te vinden op gebied

Duurzaamheidslening via nationaal

van duurzaamheid. Er zijn wel verschillende

warmtefonds (tot maximaal €25.000,-)

initiatieven vanuit burgers en ondernemers om
de gemeente te verduurzamen.
Leusden

De duurzaamheidsagenda 2019-2022 van de

Inwoners van de gemeente Leusden kunnen

Gemeente Leusden, Duurzaam Doen Leusden,

gebruik maken van een duurzaamheidslening

is gebaseerd op drie pijlers:

met een gunstig en laag rentetarief. De lening

▪

energie en duurzaam bouwen

kan aangevraagd worden vanaf €2.500,- tot

▪

lokale en circulaire economie

maximaal €15.000,-. Voor het afkoppelen van de

▪

biodiversiteit en duurzame levensstijl

regenpijp is er een mogelijkheid tot het

Binnen de eerste pijler heeft de gemeente

aanvragen van de subsidie Klimaatadaptatie

Leusden het doel om energieneutraal te zijn in

Vallei en Veluwe.

2040. In de tweede pijler is de belangrijkste
ambitie om restafval te verlagen naar 25
kilogram per inwoner. Het verlagen van de
ecologische voetafdruk van zowel inwoners
als bedrijven wordt geadresseerd in de laatste
pijler.
Lopik

Gemeente Lopik heeft een initiatief genaamd

Er zijn vouchers beschikbaar voor adviezen, en

Stichting Duurzaam Lopikerwaard. Thema’s

voor energiebesparende artikelen.

hier zijn: energie, energieneutraal wonen,
afval, circulaire economie, lokaal/gezond

Er zijn geen subsidies voor zonnepanelen vanuit

voedsel voor iedereen etc. Lopik is daarnaast

de gemeente. Wel is er sinds september 2020

aangesloten bij jouwhuisslimmer.nl en U-

een actie waarbij inwoners korting krijgen op

thuis.

sedumdaken, bij een bepaalde leverancier
(UwGroendak). De gemeente verstrekte daarbij

Lopik blijkt goed in contact te staan met haar
inwoners. Via nieuwsbrieven worden inwoners
op de hoogte gehouden van het laatste nieuws
rondom vouchers, landelijke subsidies en tips

een subsidie van €25,- per m2 bij aanschaffing.

om energieverbruik verder te reduceren. Ook
zijn er mogelijkheden om gepast advies te
krijgen over zonnepanelen, en zijn er
initiatieven voor inwoners om van elkaar te
leren (Nationale Duurzame Huizen Route).
Montfoort

Duurzaam Montfoort is het

Duurzaamheidslening via het nationaal

duurzaamheidsplatform van gemeente

warmtefonds.

Montfoort. Het doel is een gezonde
leefomgeving. Daarom werken ze met

Verduurzamingsvouchers (100x €200,- isolatie,

inwoners, gemeente, bedrijven en organisaties

90x €60,- advies en 400x €50,- voor kleine

samen aan een duurzame gemeente.

verduurzamende maatregelen)

Daarnaast heeft de gemeente geregeld
informatieavonden over duurzame energie.
Nieuwegein

Duurzame doelen

▪

Subsidie voor groene gevel met VVE 50% van

De stad, inwoners en gebruikers

het bedrag, minimaal €100,- en maximaal

hebben minder last van hitte

€5000,- (totale pot €10.000,-)

(hittestress).

▪

Wateroverlast zoveel mogelijk

Subsidie groendaken (€40.000,- in de

voorkomen. We houden

subsidiepot, max. €1.500,- euro per aanvraag)

hierbij rekening met extreme buien.

▪

De effecten van droogte verminderen.

Duurzaamheidslening en verzilveringslening

We houden regenwater vast op de

mogelijk (bijvoorbeeld voor zonnepanelen)

plek waar het valt.

▪

Voor waterveiligheid invulling geven
aan het concept van
‘meerlaagsveiligheid’, met extra
aandacht voor kwetsbare objecten en
vitale infrastructuur.

Er is een klimaatbestendige visie opgesteld,
een uitvoeringsprogramma en een
ideeënboek.
Ook een geveltuin wordt gestimuleerd.
Oudewater

Oudewater gebruikt een Uitvoeringsplan

Oudewater heeft geen subsidies heeft voor

Energietransitie om invulling te geven aan het

groene gevels, maar wel voor groendaken:

klimaatakkoord. Hierin worden groendaken en

▪

groene/klimaatneutrale gevels niet specifiek
gepromoot, maar “duurzame en energie-

m²: €25 per m²

▪

initiatieven” kunnen wel ondersteund worden
door middel van een lokaal budget. Ook is
hiervoor jouwhuisslimmer.nl ingezet als

Bij een oppervlak tussen 6 m² en 100
Bij een oppervlak tussen 101 m² en 250
m²: €20 per m²

▪

Bij een oppervlak tussen 251 m² en
1.000 m²: €10 per m²

aanspreekpunt voor inwoners.
Daarbij is er een subsidie beschikbaar voor het
Verder heeft de gemeente het doel om
klimaatbestendig te zijn in 2050. In de

afkoppelen van de regenpijp.

strategie wordt met vier indicatoren rekening
gehouden:

▪

Hitte

▪

Droogte

▪

Wateroverlast

▪

Overstroming

Daarbij werkt Oudewater met wijklabels, om
klimaatbestendigheid per wijk te kunnen
meten, en meten ze ook de houding van
mensen ten opzichte van klimaatverandering.
Renswoude

Uit het coalitieakkoord 2018-2022 blijkt dat de

Voor het afkoppelen van de regenpijp is er een

gemeente Renswoude verschillende duurzame

mogelijkheid tot het aanvragen van de subsidie

ambities heeft. De gemeente gaat aan de slag

Klimaatadaptatie Vallei en Veluwe.

met de wereldwijde
duurzaamheidsdoelstellingen van de
Verenigde Naties. In navolging van zowel grote
als kleine gemeentes kijkt Renswoude op
welke van de 17 Global Goals de gemeente
zich het meest kan onderscheiden. In 2035
willen ze energie-neutraal zijn, op een
economisch verantwoorde manier. Verder wil
de gemeente waar mogelijk initiatieven vanuit
de samenleving ondersteunen en initiëren.
Rhenen

Rhenen wil in 2040 energieneutraal zijn. Hoe

Duurzaamheidslening

ze dat gaan doen, leggen ze vast op de
Routekaart Duurzaamheid. Die laat zien welke

De subsidie Klimaatadaptatie Vallei en Veluwe

keuzes ze moeten maken om:

voor het afkoppelen van de regenpijp.

▪

evenveel energie op te wekken dan
we gebruiken (energieneutraal zijn);

▪

materialen opnieuw te gebruiken
(circulair zijn);

▪

onze gemeente goed aan te passen
aan de gevolgen van het
veranderende klimaat
(klimaatbestendig zijn).

De Ronde Venen

De gemeente heeft een Spoorboekje waarin

Voor zonnepanelen is er geen gemeentelijke

een route uitgestippeld is naar

subsidie. Wel heeft de gemeente twee

klimaatneutraliteit in 2040. Deze route heeft

initiatieven om het verduurzamen van woningen

twee overkoepelende thema’s:

te stimuleren:

▪

Transitieontwerp Elektriciteit

▪

Strategie Warmte

▪

Gezamenlijke inkoopactie: door met
meer huishoudens zonnepanelen en/of
isolatie materiaal te kopen kunnen

Gemeente de Ronde Venen geeft ook aan
open te staan voor eventuele samenwerkingen
met bedrijven en inwoners om
klimaatneutraliteit te waarborgen.

mensen kosten besparen.

▪

Waardebon voor energie besparende
producten

Daarnaast is de gemeente ook aangesloten bij
jouwhuisslimmer.nl.
Soest

Gemeente Soest focust zich veel op een

Inwoners van de gemeente Soest kunnen

duurzame energie transitie. De doelstelling is

gebruik maken van een duurzaamheidslening

gelijk aan de landelijke doelstelling; 49% CO2

(€2.500-€15.000,-) tegen een gunstig

reductie in 2030 en nagenoeg CO2-neutraal in

rentetarief. Verder kunnen zij ook gebruik

2050. De gemeente ziet zichzelf hierbij als

maken van subsidies voor het plaatsen van een

'aanjaagfunctie' en 'voorbeeldfunctie'. Ook wil

groen dak en het afkoppelen van de regenpijp.

de gemeente biodiversiteit zowel binnen als
buiten het bebouwde gebied vergroten.

Ook is er energiefonds Samen, een mogelijkheid
voor energievouchers, en een subsidie op
regentonnen en compostvaten.

Stichtse Vecht

De gemeente Stichts Vecht wil in 2030

De gemeente Stichtse Vecht heeft een

klimaatneutraal zijn. Daarvoor gaan ze een

stimuleringsfonds duurzaamheid dat initiatieven

routekaart opstellen met maatregelen en

ondersteunt die gericht zijn op het structureel

budget. Een extra focus zal liggen op het

verminderen van CO2 uitstoot door vermindering

gebruik van zonne-energie en regenwater

van energiegebruik of opwekking van duurzame

afkoppeling. Stichting Duurzame Vecht is een

energie. Inwoners kunnen een aanvraag

organisatie van een groep mensen dat 'weet

indienen tot maximaal €25.000,- met 50%

wat er speelt of het gebied van duurzaamheid

cofinanciering, voor zowel particulieren en

en circulaire economie in de Stichtse Vecht'

collectieven. Bovendien is het mogelijk om een

en stimuleert inwoners en organisaties om

energiebesparingslening (maximaal €65.000,-)

duurzamer te worden.

aan te vragen en kan men een subsidie
aanvragen voor een groen dak.

Utrecht

Gezonde leefomgeving

Initiatievenfonds (maximaal €20.000,- per jaar,

Omdat we met steeds meer mensen

geen minimum)

samenwonen in de stad, staat gezond
stedelijk leven bovenaan. We bouwen

Subsidie voor collectieve

duurzame woningen en werken aan een

verduurzamingsinitiatieven

groene en fijne leefomgeving. We gaan slim
om met de ruimte. En we bereiden ons voor

Subsidie groendak (minimaal 10 m2) (maximaal

op klimaatverandering.

€20.000,- per aanvraag)

Energie

Duurzaamheidslening

We stappen in Utrecht over op duurzame
energie. We willen slim energie besparen en
meer duurzame energie opwekken. Een stad
met zoveel inwoners, bezoekers en bedrijven
heeft een grote vraag naar energie. We zijn
daarom vandaag al druk bezig met de energie
van morgen.
Vervoer

Subsidie zonneboiler (max €200,-)

Ook is slimmer en gezonder
vervoer noodzakelijk. We maken nu stevige
keuzes, want de stad groeit met inwoners,
werknemers en bezoekers maar de ruimte
blijft hetzelfde. In Utrecht geven we daarom
voorrang aan schone vervoersmiddelen die zo
min mogelijk ruimte innemen.
Zelf aan de slag?
Wilt u in uw huis, tuin of buurt aan de slag?
We helpen u graag op weg!
Energie besparen en duurzame energie
gebruiken

▪

zonnepanelen plaatsen, energie
besparen, aardgasvrij wonen

Hitte, droogte en wateroverlast voorkomen

▪

meer groen in de tuin en regenwater
opvangen

▪

groen dak aanleggen

▪

geveltuin maken

▪

straat of buurt groener maken met
een bijdrage uit het initiatievenfonds

Luchtvervuiling voorkomen

▪

minder autorijden, elektrisch rijden,
minder hout stoken

Verlies van grondstoffen tegengaan

▪

meewerken aan de circulaire stad

Utrechtse

Het doel is om de gemeente duurzaam en

Heuvelrug

klimaatneutraal te krijgen. Gemeente

Waardebon €70,- via Winst uit je Woning

Utrechtse Heuvelrug wil een leidende positie

De gemeente subsidieert 50% subsidie van de

innemen in duurzame ontwikkeling.

prijs voor uw energiemaatwerkadvies (met

Speerpunten zijn:

energielabel) tot een maximum van €375,-.

▪

Aardgasvrij wonen

▪

Watermanagement

Er de subsidie via Klimaatadaptatie Vallei en

▪

Biodiversiteit stimuleren

Veluwe voor het afkoppelen van de regenpijp

▪

Restwarmte hergebruiken voor
verwarming woningen

Om deze doelen te bereiken organiseert de
gemeente informatie avonden en is het
mogelijk adviesgesprekken aan te vragen voor
particulieren. Ook is er een
duurzaamheidsraad aangesteld om de
gemeente te ondersteunen.

Veenendaal

De gemeente Veenendaal is ambitieus in haar

Inwoners van de gemeente Veenendaal kunnen

duurzaamheidsdoelstellingen. De gemeente

gebruik maken van de zogenaamde

wil energieneutraal zijn in 2050 d.m.v. het

duurzaamheidslening (€2.500-€25.000,-) tegen

opwekken van hernieuwbare energie. Buiten

een gunstig rentetarief. Ook is er een subsidie

de energie transitie wil de gemeente meer

voor het afkoppelen van de regenpijp.

groen op stads-, wijk- en buurtniveau. Deze
transitie is helaas extra complex omdat het
een compact en dichtbebouwde gemeente is.
Vijfheerenlanden

De gemeente vindt duurzaamheid belangrijk

De gemeente biedt een cadeaubon aan van

en deelt deze op in 4 thema’s:

€42,50 voor kleinere duurzame regelingen via

▪

energietransitie

▪

klimaatadaptatie

▪

biodiversiteit

Een duurzaamheidslening via het nationaal

▪

circulair

warmtefonds.

het energieloket.

Natuurlijk Vijfheerenlanden is het platform
voor duurzaamheid van de gemeente. In het
duurzaamheidsbeleid in het coalitieakkoord
spreken ze dan ook over de drie pijlers:
‘Energie en verantwoord’, ‘Circulair en schoon’
en ‘Klimaatrobuust en biodivers’. De
gemeente promoot bijv. een geveltuin en het
afkoppelen regenwater. Ook zijn ze
aangesloten bij Het Nieuwe Wonen, een
wooncoach die adviseert over groener
energieverbruik.
Wijk bij

Wijk bij Duurstede wil op termijn

Subsidie voor het verwijderen van asbest en

Duurstede

energieneutraal zijn.

plaatsen zonnepanelen

▪

Aardgasvrij

▪

Maximaal €400,-

▪

Biodiversiteit behouden (bijv regels

▪

Dak van minimaal 35 m2

omtrent bouwen i.v.m. dieren die ook

▪

Minimaal 1/3 van het dak wordt bedekt

nesten bouwen in/aan gebouwen)
▪

met zonnepanelen

Energietransitie

Ook is de gemeente aangesloten bij

Gemeentelijke Verduurzamingsregeling via de

jouwhuisslimmer.nl.

Woonpas. Er worden maatregelen bedacht voor
een huis en uitgevoerd. Dit wordt over 30 jaar
terugbetaald in belasting aan de gemeente, wat
niet hoger zal zijn dan het verschil in de
energierekening.
Energiebespaarlening via nationaal
warmtefonds.

Woerden

In gemeente Woerden zijn we stap voor stap
bezig met duurzaamheid. We maken keuzes
over:

Subsidie voor een groendak:

▪

bij oppervlakte tussen 6 m² en 100 m²:
€25,- per m²

▪

energie besparen

▪

opwekken van duurzame elektriciteit
via bijvoorbeeld windmolens en
zonnevelden

▪
▪

▪

bij oppervlakte tussen 101 m² en 250
m²: €20,- per m²

▪

bij oppervlakte dak tussen 251 m² en
1.000 m²: €10,- per m²

alternatieven voor aardgas in onze
huizen

Duurzaamheidslening (minimaal € 2.500,- en

klimaat- en bodembestendigheid in

maximaal € 15.000,-)

2050

▪

afvalscheiding

Ook is er een subsidie voor het afkoppelen van
de regenpijp.

Woudenberg

Focust op 4 deelprogramma’s:

Er is een subsidie beschikbaar vanuit

▪

energietransitie

Waterschap Vallei en Veluwe voor

▪

klimaatadaptatie

klimaatadaptatie, zoals het afkoppelen van de

▪

circulaire economie

regenpijp en tegels uit de tuin verwijderen.

▪

biodiversiteit

Woudenberg werkt met de 3 P’s (People,
Planet, Profit). Het eindpunt van hun
duurzaamheidsbeleid ligt in 2030.
Met hun Groenbeleidsplan wil de gemeente
biodiversiteit en klimaatadaptatie stimuleren,
zowel in openbare ruimtes als op privé terrein.
Zeist

De duurzaamheidsambities van gemeente

Wat betreft zonnepanelen is er geen

Zeist staan beschreven in een document

gemeentelijke subsidie, maar wel een actie van

genaamd Brede Milieuvisie. In deze visie

Zon op Zeist waarbij huishoudens gezamenlijk

worden vier pijlers beschreven waarin de

zonnepanelen kunnen inkopen om geld te

gemeente duurzaamheid wil bereiken:

besparen. Dit geldt ook voor isolatie.

▪
▪
▪
▪

Klimaat en energie (met als doel
klimaatneutraal zijn in 2030)

Daarnaast is er een subsidie beschikbaar vanuit

Circulaire economie (Cradle2Cradle

Waterschap Vallei en Veluwe voor het

mentaliteit)

klimaatbestendig maken van de omgeving.

Levend netwerk van natuur,

Voorbeelden hiervan zijn het afkoppelen van de

landschap en cultuurhistorie

regenpijp van het riool en tegels uit de tuin

Gezonde leefomgeving en kwaliteit

verwijderen.

van leven
De gemeente streeft er onder andere naar om
ruimtelijke plannen natuur-inclusief te
ontwerpen, om gebruik – en niet bezit –
centraal te maken in producten, en om Zeist
zelfvoorzienend te maken in
energieopwekking. Ook zoveel mogelijk lokaal
geproduceerd voedsel is een punt op de
agenda. Het eindpunt van klimaatneutraliteit
ligt in 2030.

Er is zelfs een optie om diervriendelijk te
(ver)bouwen: dit houdt in dat een huis een
nest- of rustplaats wordt voor dieren.
Daarnaast zijn er veel
buurt/bewonerinitiatieven te vinden in de
gemeente, zoals een bijentuin, lokaal
composteren en zelfs een circulaire munt.

Algemene subsidies:
Naast financiële steun vanuit de gemeente zijn er ook nog andere opties. Zo is er de ISDE
(Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energie Besparing). Klik hier om te zien of u hiervoor
in aanmerking komt. Daarbij is het in sommige gevallen mogelijk om BTW terug te krijgen van
duurzaamheidsinstallaties, vooral als het gaat om zonnepanelen.

