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Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) 2022 

Voor MKB-bedrijven (max. 250 fte en € 50 miljoen omzet) 

• Met bedrijfspand in eigendom of huur 

• Niet vallend onder energiebesparingsplicht 

• In bedrijfspand energieverbruik dus minder dan 25.000 m3 aardgas en 50.000 kWh stroom 

Looptijd en budget 

• Tot 30 september 2022 17.00 uur 

• Beoordeling op volgorde van binnenkomst 

• Budget € 28,2 miljoen (op = op) 

Subsidie 

• Voor energieadvies en verdere begeleiding 

• Minimaal 1 maatregel uit het energieadvies moet binnen 2 jaar worden uitgevoerd (bewijs) 

• Niet voor aanschaf/uitvoering van de energiemaatregelen zelf! 

• 80% van de kosten tot maximaal € 2.500 

• Subsidiebedrag energieadvies is minimaal € 400 en maximaal € 750 

• Energieadvies moet dus minimaal € 500 excl. BTW kosten 

• Voor begeleiding blijft dus € 1.750 tot € 2.000 over 

Voorwaarden energieadvies 

• Uitgevoerd en opgesteld door onafhankelijke energieadviseur 

• Met opgave en beschrijving energieverbruik pand en bedrijfsvoering 

• Omgerekend naar CO2-uitstoot (is een tabel voor) 

• Met opgave energiebesparings-en verduurzamingsmaatregelen 

• Per maatregel reductie energieverbruik of CO2-uitstoot 

• Per maatregel de verwachte kosten en terugverdientijd 

Mogelijkheden begeleiding na advies 
 

• Verdere begeleiding richting uitvoering zoals plan van aanpak, offertebegeleiding, uitzetten 
opdracht en begeleiding/toezicht uitvoering 

• Andere ondersteuning zoals opstellen financieringsplan en aanvragen subsidie of financiering 
 
Aanvragen en meer informatie 

Zie hier bij RVO. 

Extra voordelen met Energie Support Salland 
 

• Energieadviseur en -advies voldoen gegarandeerd aan de eisen 

• Gratis verkennend adviesgesprek op bedrijf, kansenverkenning en intake 

• Advies, begeleiding en (indien gewenst) uitvoering door lokale partijen met kennis van zake 

• Ontzorgen van het hele traject 

• Ondernemer wordt zo min mogelijk afgeleid van corebusiness 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/svm
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Geld terug actie Provincie Overijssel 2022 
 
Voor bedrijven, stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen in Overijssel 
 

• Die energiemaatregelen uitvoeren 

• Genoemd in een energieadvies van maximaal 3 jaar geleden 

• Van gecertificeerd energieadviseur met MKB-ervaring 
 
Looptijd en budget 
 

• Tot 1 december 2022 

• Budget 2022 € 600.000 

• Beoordeling op volgorde binnenkomst (op = op) 
 
Subsidie 
 

• Voor aanschaf/uitvoering energiemaatregelen: 25% van de kosten, max. subsidie € 2.500 

• Horeca, detailhandel en dienstverlening, getroffen door lockdowns, max. subsidie € 5.000 

• Voor energieadvies: € 400 
 
Voorwaarden subsidie maatregelen 
 

• Uitsluitend energiebesparing 

• Dus niet energieopwekking zoals zonnepanelen 

• Investering bedraagt minimaal € 4.000 

• Bedrijven met kleinere investering mogen aanvraag bundelen 

• Bewijs van uitvoering leveren: kopie facturen en betaalbewijzen 
 
Voorwaarden subsidie energieadvies 
 

• Energiekosten zijn lager dan € 30.000 per jaar 

• Geen subsidie indien er een andere regeling dit ook subsidieert (bijv. SVM) 

• Inhoud energieadvies: energiegebruik, energiebalans, energiemaatregelen, investering, 
energiereductie en terugverdientijd 

 
Aanvragen en meer informatie 

Zie hier bij de Provincie Overijssel. 
 
Extra voordelen met Energie Support Salland 
 

• Energieadviseur en -advies voldoen gegarandeerd aan de eisen 

• Gratis verkennend adviesgesprek op bedrijf, kansenverkenning en intake 

• Advies, begeleiding en (indien gewenst) uitvoering door lokale partijen met kennis van zake 

• Ontzorgen van het hele traject 

• Ondernemer wordt zo min mogelijk afgeleid van corebusiness 

 

 

https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/energiebesparende/
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Andere mogelijke subsidies of fiscale voordelen 2022 (bron RVO) 
 

1. Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) 
De ISDE-subsidie is met ingang van 2021 interessant voor zakelijke gebruikers (bedrijven, overheden, 
corporaties, etc.) die investeren in een warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen of een kleinschalige 
windturbine. De subsidie moet vooraf worden aangevraagd. Meer informatie bij RVO. 
 

2. Energie-investeringsaftrek (EIA) 
Met de EIA kunt u maximaal 45,5 % van uw investeringskosten in verduurzaming aftrekken van de 
fiscale winst. Voorwaarde is dat de investering op de Energielijst moet staan. De EIA levert gemiddeld 
ongeveer 11% voordeel op. Meer informatie bij RVO. 
  

3. Milieu-investeringsaftrek (MIA) 
Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) profiteert u van een investeringsaftrek tot 45 %, boven op de 
gebruikelijke aftrek. Meer informatie bij RVO. 
 

4. Vamil  
Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kunt u 75% van de investeringskosten 
afschrijven op een door u te bepalen tijdstip. Door sneller af te schrijven, vermindert de fiscale winst, 
waardoor u in dat jaar minder belasting hoeft te betalen. Meer informatie bij RVO. 
 

5. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) 
Indien u in bedrijfsmiddelen investeert, kunt met de investeringsaftrek een bedrag van de winst 
aftrekken en in aanmerking komen voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Wat de hoogte 
hiervan is, hangt af van het bedrag dat is geïnvesteerd. Meer informatie bij belastingdienst. 
 

6. Salderingsregeling  
Salderingsregeling geldt voor het kleinschalig opwekken van duurzame energie (meestal via 
zonnepanelen bij particulieren of kleine bedrijven). Zij kunnen de opgewekte stroom salderen 
(verrekenen met het eigen energiegebruik) of een overschot tegen een vergoeding terug leveren aan 
het energiebedrijf. Meer informatie bij KvK. 
 

7. Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 
Gaat u grootschaliger hernieuwbare (duurzame) energie produceren? Of CO2-verminderende 
technieken toepassen? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame 
Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Met deze regeling helpt het rijk bedrijven en (non-) 
profitinstellingen bij het verminderen van de CO2-uitstoot. Het gaat hier om een exploitatiesubsidie 
en niet een aanschafsubsidie. Meer informatie bij RVO. 
 

8. Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) 
De subsidieregeling ‘Coöperatieve Energieopwekking’ is voor leden van een coöperatie met een 
gezamenlijke energie-installatie (vaak een groep kleinverbruikers in een wijk of dorp). Het voordeel 
komt neer op een belastingkorting op de energienota voor lokale, duurzaam opgewekte elektriciteit. 
Bedrijven met een kleinverbruikers aansluiting kunnen hierin participeren. Ook kunnen bedrijven 
samenwerken met een energiecoöperatie door hun dak te verhuren voor het plaatsen van 
zonnepanelen. Meer informatie bij RVO. 
 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/zakelijke-gebruikers
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/energie-investeringsaftrek/ondernemers
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/miavamil/ondernemers
https://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.kvk.nl/advies-en-informatie/innovatie/duurzaam-ondernemen/salderingsregeling-maakt-zonnepanelen-aantrekkelijker/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sce

