Aanbod duurzame adviezen, diensten, subsididies en leningen

Diensten

Veel Amsterdammers doen het al: ze gaan bewust met de stad om door te rijden in uitstootvrij vervoer, afval
te scheiden, het pand te isoleren of door een groen dak aan te leggen. Dat is goed voor u, de toekomstige
generatie en uw portemonnee! Wilt u ook aan de slag? De gemeente helpt graag met interessante subsidies,
leningen en gratis adviezen op maat. Hieronder vindt u een overzichtelijke
Voor de subsidieregelingen
samenvatting van dit aanbod. De rode titels linken direct door.
met alle voorwaarden klik hier

Aanbod

Voor wie

Belangrijkste voorwaarden

Oplaadpunten voor elektrische auto’s in de openbare ruimte
U kunt kosteloos een verzoek indienen voor een
openbaar oplaadpunt in de openbare ruimte.
Oplaadpunten kunnen door iedereen gebruikt worden.

Amsterdammers en forenzen in Amsterdam.

U heeft een parkeervergunning of staat op de wachtlijst. U heeft
geen mogelijkheid om op privéterrein te parkeren (bijvoorbeeld in
de garage van een VvE). De auto is (volledig) elektrisch.

Gratis energieadvies
Bent u van plan te investeren in verduurzaming van uw woning
of pand, dan kunt u in aanmerking komen voor een (gratis)
energieadvies op maat.

• Woningeigenaren (geen onderdeel van VvE)
• Ondernemers en organisaties
•B
 uitensportverenigingen met een eigen
clubgebouw in Amsterdam (of in het
Amsterdamse bos of op het Loopveld)
• PO- en VO scholen

Het gebouw moet in Amsterdam staan.

Gratis energieadvies voor VvE’s
Uw Amsterdamse VvE kan advies krijgen over het verduurzamen
van het pand. Het VvE-advies geeft inzicht in:
• mogelijke energiebesparende maatregelen en/of zonsysteem
• inschatting kosten en terugverdientijd
• fi
 nancieringsmogelijkheden
De energieadviseur kan uw VvE ook ondersteunen bij het interne
besluitvormingsproces.

VvE’s (klein en groot) in bestaande bouw,
inclusief monumenten.

De meerderheid van de appartementen van de VvE zijn in eigendom
van particuliere eigenaren.

Energiecoach
Een energiecoach geeft bij u thuis gratis advies op maat over
energiebesparing. Het kan u een paar tientjes tot honderden euro’s
per jaar schelen. De coach kijkt met u naar het energieverbruik
in uw woning. U krijgt advies, een bespaarrapport en kunt kiezen
uit handige bespaarproducten zoals radiatorfolie, tochtband, een
waterbesparende douchekop of ledlampen. Deze ontvangt u gratis
van de gemeente.

Amsterdammers, huurders en eigenaren.

Dit aanbod geldt voor elke Amsterdammer en voor inwoners van
Haarlem en binnenkort ook voor andere gemeenten in de regio. Het
maakt niet uit of u huurt of eigenaar bent. Energie besparen kan in
bijna elke woning, oud of nieuw.

Energieadvies voor woningverbetering
Dit project richt zich op het energie zuiniger maken van woningen
in Amsterdam. Huurders worden geholpen bij het opstellen van
een redelijk voorstel aan de verhuurder, bijvoorbeeld voor het
aanbrengen van dubbel glas of andere vormen van isolatie.

Amsterdamse huurders.

RegionaalEnergieloket
Bij het RegionaalEnergieloket vindt u alle informatie over het verduur
zamen van uw woning. Het RegionaalEnergieloket is een samenwerking
tussen gemeente, lokale organisaties en het bedrijfsleven.

Amsterdammers met een eigen woning
(of woningeigenaren).
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Milieubarometer
De milieubarometer is een duurzaamheidsmonitor. In één oogopslag
ziet u welke milieuaspecten zwaar wegen in uw organisatie en op
welke punten u kunt besparen. U krijgt een gratis abonnement
aangeboden op dit online meetinstrument.

Bedrijven en instellingen.

Het bedrijf of de instelling is in Amsterdam gevestigd.

De Groene Menukaart
Heeft u een historisch pand? Bekijk op De Groene Menukaart
welke maatregelen mogelijk zijn om uw pand te verduurzamen.

Eigenaren van een historisch pand.

De Zoncoalitie
Dit samenwerkingsverband ondersteunt Amsterdammers en
Amsterdamse bedrijven bij realisatie zonprojecten.

Eigenaren van gebouwen in Amsterdam met een
groot dak (>200 m²).

U wilt eigen zonenergie opwekken.

Zon voor huurders
U huurt een woning van een woningcorporatie of een particuliere
verhuurder. In sommige gevallen kunt u zonnepanelen op uw dak
laten installeren.

Huurders van woningen in Amsterdam.

U gaat in overleg met uw woningcorporatie / verhuurder.
U informeert wat het beleid is voor zonnepanelen voor huurders.
Samen kijkt u of het dak geschikt is voor zonnepanelen.

Groene Leges voor Duurzaam verbouwen
Als u duurzaam gaat verbouwen kunt u in aanmerking komen voor
korting op de leges voor een omgevingsvergunning.

Amsterdammers, ondernemers en cooperaties.

Over het deel van de bouwsom dat betrekking heeft op duurzame
maatregelen, en voldoet aan de gestelde eisen, hoeven vanaf
1 januari 2019 geen leges betaald te worden. U kunt per project
tot maximaal € 25.000,– korting op de leges krijgen

Groene Leges voor uitstootvrij verhuizen
De verkeersontheffingen en parkeervakken die u nodig hebt bij
verhuizen zijn gratis als u een elektrische verhuiswagen of een
elektrisch verhuisbusje gebruikt. Doe alleen een aanvraag als uw
voertuig aan de voorwaarden voldoet.

Amsterdammers en toekomstige Amsterdammers.

Uw bestelauto, verhuiswagen of vrachtwagen is volledig elektrisch.
Of u gebruikt een Light Electric Vehicle (LEV) die o.a. volledig
vergelijkbaar is met een bestelauto. Een hybride voertuig is niet
volledig elektrisch.
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Amsterdam Aardgasvrij
U kunt subsidie aanvragen voor het verbouwen tot Nul-Op-deMeterwoning of aardgasvrije woning. Zo kunt u helpen bij het
verminderen van de CO2-uitstoot.

• Woningeigenaren
• Huurders
•E
 igenaren en huurders van maatschappelijk
vastgoed zonder winstoogmerk

Afsluitkosten aardgas – bijdrage aan de, door de netbeheerder in
rekening gebrachte kosten voor het afsluiten van een woning van
aardgas worden geheel vergoed
en
Aardgasvrij – De meerkosten van het afsluiten van een woning van
het aardgas. Tot een max. van € 5.000,–. Of de meerkosten van
het afsluiten van maatschappelijk vastgoed tot een maximum van
€ 5.000,– per 35 gigajoule.
of
NOM – de meerkosten van het energieneutraal maken van een
woning. Tot een max. van € 8.000,–.

Duurzame zelfbouw
Een toekomstige particuliere zelfbouwer of toekomstig collectief
zelfbouwer kan subsidie aanvragen voor het bouwen van een
duurzame nieuwbouwwoning voor eigen bewoning.

Particuliere en collectieve zelfbouwers.

U gaat de nieuwbouwwoning zelf bewonen.

Energieneutrale woningen
Wilt u een woning die geen energietoevoer van buitenaf nodig
heeft? Door isolatiemaatregelen in de woning kunnen bijvoorbeeld
zonnepanelen, zonneboilers of een warmtepomp energie leveren.
Voor het bouwen van energieneutrale woningen (basiskwaliteit
woningbouw) kunt u subsidie aanvragen.

Particuliere ontwikkelaars en (zelf)bouwers.

•U
 kunt subsidie aanvragen voor nieuwbouw van huur- en
koopwoningen in de vrije sector (marktwoningen) met een
grondprijsovereenkomst vanaf 1 januari 2008.
•D
 e subsidie moet u per woning of per complex aanvragen.
•U
 kunt geen subsidie aanvragen voor een sociale huurwoning.

Projectvoorbereiding duurzame initiatieven
Wilt u samen met andere bewoners of ondernemers een complex
initiatief ontwikkelen om de stad duurzamer te maken? Dan kunt
u voor de aanloopkosten van dit initiatief een eenmalige subsidie
aanvragen. Denk hierbij aan het wegnemen van risico’s, bijvoorbeeld
die van onvoldoende kennis op juridisch, technisch en financieel
gebied. Of het organiseren van draagvlak en samenwerking.

Bewoners, ondernemers en/of maatschappelijke
organisaties.

Voor alle aanvragen geldt dat er sprake moet zijn van een complexe
situatie t.a.v. samenwerkende partijen, financiën, juridische en/of
technische onderdelen. Kleine aanvragen bedragen max. € 5.000,–.
Grote aanvragen max. € 15.000,– hiervoor geldt een co-financieringseis.

Aanplant nieuwe bomen
U kunt subsidie aanvragen voor het aanplanten van één of meer
bomen in vaste grond, op uw eigen terrein. Zo helpt u mee om de
stad gezond en groen te houden.
U kunt géén subsidie krijgen als de boom een verplichte herplanting
is vanwege een verleende omgevingsgunning onderdeel kappen.

•G
 rondeigenaren. Dat kunnen Amsterdammers of
organisaties zijn.
•H
 uurders met toestemming van de eigenaar van de
grond

•B
 oom met stamomtrek van minimaal 20 cm op 1 meter van de
grond
•S
 ubsidie voor boom inclusief transport, grondverplaatsing &
arbeid
•M
 aximaal 100% vergoed tot een maximum van € 50.000,– per
aanvraag

Vergroen uw buurt
Wilt u als organisatie of buurt meer groen aan de buurtomgeving
toevoegen? U kunt subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld
initiatieven die bijdragen aan het verbeteren van het groen in de
buurt of educatieprojecten over het belang en gebruik van het
lokale groen.

Amsterdammers en organisaties.

•P
 ast binnen de Agenda Groen.
•E
 én persoon dient de aanvraag in.
•M
 instens twee volwassen buurtbewoners woonachtig op ander
adres ondersteunen de aanvraag.
•A
 angrenzende buren moeten akkoord zijn.
• Initiatief vindt plaats in openbare ruimte van het stadsdeel,
iedereen moet kunnen deelnemen aan het project.
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Groene daken en gevels
Een groen dak of groene gevel draagt bij aan de biodiversiteit in de
stad, zorgt voor betere regenafvoer en beschermt uw woning tegen
kou en warmte. Voor de realisatie van een groen dak of een groene
gevel kunt u een subsidie aanvragen.

Amsterdammers en organisaties.

Groene daken:
•m
 aximaal 50% van de kosten komt in aanmerking voor subsidie
•m
 aximaal € 60,– per m²
•m
 inimaal 30 m² dak
•m
 aximaal aan te vragen bedrag € 50.000,–
Groene gevels:
•e
 en oppervlakte van minimaal 30 m²
•g
 oed zichtbaar vanaf de openbare ruimte
•m
 aximaal 50% van de kosten komt in aanmerking voor subsidie

Voedsel en landbouwinitiatieven
U kunt subsidie aanvragen voor nieuwe manieren om voedsel te
produceren, te verwerken en verspreiden. Zo lokaal mogelijk.
•O
 f activiteiten over bewustwording van duurzaam of lokaal
voedsel.
•O
 f duurzame vormen van stadslandbouw

Amsterdammers en organisaties.

•M
 aximaal 50% van de kosten
•M
 inimaal € 5.000,– per aanvraag
•M
 aximaal € 80.000,– per aanvraag
•D
 e activiteit heeft de potentie om op te schalen

Particuliere beschermwaardige houtopstanden
U kunt subsidie aanvragen voor onderzoek, advies en noodzakelijke
onderhoudsmaatregelen om beschermwaardige houtopstanden
(zoals bomen, heesters, struiken of klimplanten-lijst als bedoeld in
artikel 10 van de bomenverordening Amsterdam 2014-) in stand te
houden.

•G
 rondeigenaren. Dat kunnen Amsterdammers of
organisaties zijn.
•H
 uurders met toestemming van de eigenaar van
de grond

•M
 aximaal 50% subsidie
•M
 aximaal € 3.000,– per houtopstand
•O
 nderzoek, advies en maatregelen moeten uitgevoerd worden
door erkende boomexperts (ETW’ers of ETT’ers)
•M
 aatregelen moet moeten binnen het vakgebied als algemeen
aanvaard bekend zijn

Elektrische voertuigen voor zakelijk gebruik in Amsterdam
Met een duurzaam wagenpark rijdt u schoner, stiller en zuiniger.
Als ondernemer kunt u subsidie aanvragen voor de aanschaf van
elektrische bedrijfsvoertuigen voor zakelijk gebruik in Amsterdam.

Ondernemers in Amsterdam. Deze regeling geldt
niet voor taxi’s.

•U
 dient de subsidieaanvraag in voordat u het voertuig aanschaft
•U
 koopt een nieuw elektrisch voertuig (auto, bestelauto of
vrachtauto)
•U
 rijdt minimaal 8000 zakelijke kilometers per jaar in Amsterdam

Ondersteuning Amsterdamse zoncoöperaties
Als zoncoöperatie kunt u in 2018 subsidie aanvragen voor het
begeleiden en ontwikkelen van collectieve zonprojecten en voor het
professionaliseren van de organisatie van collectieve zonprojecten.

Amsterdamse zoncoöperaties.

De subsidie is beschikbaar voor zoncoöperaties die minimaal een
jaar bestaan en al projecten hebben gerealiseerd in Amsterdam.

Stimuleren van duurzaam meerjarenonderhoud van vastgoed
met een culturele bestemming
Als eigenaar of huurder van cultureel vastgoed, kunt u subsidie
aanvragen voor het duurzaam uitvoeren van het meerjarig
onderhoud hiervan.

Eigenaren en huurders van cultureel vastgoed.

•U
 bent als Eigenaar of als huurder verantwoordelijk voor de
uitvoering van het meerjarenonderhoud van het gebouw.
•H
 et onderdeel van het onderhoud dat wordt verduurzaamd moet
onderdeel zijn van een meerjarenonderhoudsplan (MOP)
•D
 e hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 25% van de kosten
in de aanneemsom die verband houden met dit onderhoud, tot
maximaal € 25.000,–

Amsterdamse Impuls Schoolpleinen primair onderwijs
Schoolbesturen en bestuurscommissies kunnen subsidie aanvragen
om schoolpleinen (her) in te richten en te vergroenen.

Alleen schoolbesturen in het primair onderwijs in
Amsterdam kunnen deze subsidie aanvragen.

•U
 hebt hebt het schoolplein in erfpacht of eigendom.
•U
 bent verantwoordelijk voor onderhoud en inrichting van het plein.
•H
 et is meer dan vijf jaar geleden dat het schoolplein voor het
laatst is gerenoveerd of opnieuw ingericht of er is aantoonbaar
sprake van een waterbergingsprobleem op het schoolplein.
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Energielening
Bent u eigenaar van een woning, een kleine verhuurder of een VvE
in Amsterdam? Dan kunt u gebruikmaken van de energielening
die een zeer aantrekkelijk lage rente heeft. Deze lening is bedoeld
voor investeringen in energiebesparing en duurzame energie zoals
dubbel glas, zonnepanelen en isolatie van vloer en dak.

Eigenaar-bewoners & huurders van een woning,
kleine particuliere verhuurders (tot max. 8 woningen)
VvE’s (met 10 woningen of meer) in Amsterdam.

•D
 e woning moet een bestaande woning zijn.
•D
 e woning moet permanent bewoond worden.
• J e moet een positieve krediettoets hebben van het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Duurzaamheidsfonds
Heeft u een duurzaam project en lukt het niet om dit volledig
te financieren? Als bedrijf, maatschappelijke instelling, energie
coöperatie, VvE of bewonersgroep kunt u gebruikmaken van een
voordelige lening (1,5 tot 2% rente) van het Duurzaamheidsfonds
van de gemeente Amsterdam.

Ondernemingen, maatschappelijke instellingen,
energiecooperaties, VvE’en of bewonersgroepen.

•P
 er te lenen euro moet het project tenminste 350 gram
CO2-besparing per jaar realiseren.
•D
 e leningen worden alleen verstrekt voor duurzaamheidsprojecten
waarvan de financiële opbrengsten en/of besparingen voldoende
zijn om de rente en aflossing te betalen.
•H
 et Duurzaamheidsfonds verstrekt geen lening voor de algemene
bedrijfsfinanciering (primaire bedrijfsactiviteiten).

Amsterdams klimaat & energiefonds (AKEF)
Heeft u een project dat een aantoonbare significante CO2-reductie
teweegbrengt en bevindt het project zich in de realisatiefase?
Bij een financieringsvraag van meer dan € 500.000,– komt u in
aanmerking voor financiering van AKEF.

Bedrijven die financiering zoeken voor financieel
en duurzaam rendabele energie- en circulaire
economieprojecten.

Het project heeft een marktconform rendement en het helpt mee
aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Amsterdam.
Leningen vanaf € 500.000,–.

Meer informatie?
www.amsterdam.nl/duurzaam
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Dit overzicht is een samenvatting. Aanvragen beoordeelt
de gemeente Amsterdam via de vastgestelde voorwaarden.
Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen.

Hier vindt u alle
subsidieregelingen

