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Jouw bedrijf klaar 
voor de toekomst?

Het wordt steeds belangrijker dat je je bedrijf verduurzaamt, ook omdat 
overheidsinstanties hiervoor al beleid hebben of bezig zijn hier regels 
voor te maken. Kantoren moeten in 2023 minimaal energielabel C  
hebben en vanaf 2025 is de binnenstad verboden voor bestelbusjes  
en vrachtwagens die rijden op fossiele brandstoffen (diesel of benzine).  
Vanaf 2040 geldt dit verbod overal. Het is dus een kwestie van tijd  
totdat er meer wet- en regelgeving komt voor ondernemers op  
bedrijventerreinen. Juist daarom is het tijd om aan de slag te gaan! 

Alleen wat kun je precies doen aan verduurzaming? Welke subsidies en regelingen  
zijn er? En met wie moet je contact opnemen met vragen? Dit en meer vind je in  
deze brochure.

Begin nu met verduurzamen en wees voorbereid op de toekomst!

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat 
houdt in dat we tegen die tijd geen gebruik meer 
maken van fossiele brandstoffen, zoals aardgas. 
Ook willen we onze eigen energie opwekken, met 
onder andere zonnepanelen en windmolens. 
2050 klinkt nog ver weg, maar de tijd gaat snel en 
als ondernemer moet je je daarom voorbereiden 
op de toekomst.

https://www.ondernemen010.nl/energielabelc/
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Duurzaam ondernemen door… 

Groen & regenwater

Extra groen en het opvangen van regenwater zijn 
belangrijk. Hoe meer regenwater tijdens hevige 
buien wordt opgevangen, hoe minder water- 
overlast en waterschade in de stad. Het riool  
zal bijvoorbeeld minder snel overstromen. Ook  
nemen bomen, struiken en planten goed water  
op en hebben ze een verkoelend effect tijdens 
warm weer.

Subsidie voor meer groen & de opvang van 
regenwater
De gemeente wil de stad wapenen tegen de gevolgen 
van extreem droog en nat weer en de biodiversiteit 
vergroten. Sinds 1 januari 2021 is hiervoor een subsidie 
beschikbaar.  

De subsidie is bedoeld voor:
 meer groen (waaronder de mogelijkheid tot extra 

subsidie voor inheemse beplanting) in plaats van 
bestrating, Maar denk ook aan groene daken, gevels 
en hekken of meer waterberging.

 regenwater opvangen, gebruiken, infiltreren of  
vertraagd afvoeren, zodat het watersysteem en de 
afvalwaterzuivering worden ontlast en er minder 
riooloverstorten zijn

Welke bedragen kunnen binnen deze  
subsidie worden aangevraagd?
 500 euro per toegevoegde kubieke meter  

waterberging
 5 euro per toegevoegde vierkante meter  

afgekoppeld oppervlak
 10 euro per toegevoegde vierkante meter  

groenoppervlak
 plus extra voor (min. 20m2) inheemse planten: 

 1 euro per inheemse (vaste) plant of kruid
 2 euro per inheemse heester of struik
 10 euro per inheemse boom
 Een combinatie is mogelijk, maximaal  

50.000 euro per aanvraag. 

Bekijk meer informatie en vraag de  
voucher aan
 Subsidie klimaatadaptatie tot € 1.500
 Subsidie klimaatadaptatie vanaf € 1.500

 

https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-klimaatadaptatie-tot-1500/
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-klimaatadaptatie-vanaf-1500/
http://Rotterdam.nl/subsidieregeling-vanaf-1500-euro
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Duurzaam ondernemen door… 

Windenergie

Onze ambities voor windenergie staan in de 
Startnota Versnelling Windenergie. Met de 
Leidraad Windenergie informeren we  bewoners, 
bedrijven, belangenorganisaties, ontwikkelaars 
en iedereen die  betrokken is bij windenergie, 
over hoe Rotterdam invulling wil geven aan die 
ambities zoals verwoord in de startnota wind-
energie. Dus hoe we invulling geven aan onze 
ambities. De leidraad biedt handvatten aan  
de omgeving hier iets van te vinden en waar  
mogelijk de vruchten van te kunnen plukken. 
Ook als ondernemer kan het interessant zijn om 
je te verdiepen in windenergie. Het draagt bij 
aan verduurzaming en kan elektriciteitskosten 
besparen.

Welke opties zijn mogelijk op het gebied 
van windenergie?
Als het gaat om windenergie kun je gebruik maken van 
twee verschillende concepten: mini windturbines en 
kleine windturbines. 
 Mini windturbines hebben een rotordiameter tot  

2 meter en zijn met name geschikt voor toepassingen 
op (privé)daken in de bebouwde omgeving.

 Kleine windturbines hebben een rotordiameter tot 
16 meter en zijn met name geschikt in open ruimten 
in de gebouwde omgeving, zoals bedrijventerreinen.

Voor wie zijn deze concepten interessant?
Mini windturbines zijn met name interessant voor  
eigenaren/VvE’s met platte daken. Hier is de ruimte  
beschikbaar om energie op te wekken met wind voor  
het desbetreffende pand. 

Kleine windturbines zijn vooral interessant voor bedrij-
ven of bedrijventerreinen. Over het algemeen moeten 
deze geplaatst worden op openbaar of privéterrein, 
waarbij de opgewekte elektriciteit lokaal kan worden 
terug geleverd. 

Wat levert het gebruik van windturbines op?
Dat varieert behoorlijk per type windturbine en per 
grootte. Daarom is hier niet één antwoord op te geven.  
Bij kleine windturbines bedraagt dit over het algemeen  
1000-2000 euro investeringskosten per kWh/jaar, met 
een terugverdientijd rond de 15-20 jaar. Bij het gebruik 
van mini windturbines wordt op dit moment nog onder-
zocht welke bedragen we daaraan kunnen koppelen.

In vergelijking met grote windturbines leveren kleinere 
windturbines minder op, maar ze zijn wel geschikt om 
lokale energieneutrale voorzieningen te creëren in  
stedelijk gebied. Dit kan voordelen bieden voor  
bewoners, ondernemers en bedrijven. Bovendien is de 
combinatie met zonne-energie interessant vanwege 
verschillende momenten van energie opwek.

Interesse in een windenergieproject?
Meer informatie onder windturbines en klein-
schalige windenergieprojecten is te vinden op:  
Kleinschalige windenergie - Duurzaam 010.

https://rotterdam.notubiz.nl/document/7964458/1
https://duurzaam010.nl/app/uploads/2021/12/20210202-Leidraad-Windenergie.pdf
https://duurzaam010.nl/thema/kleinschalige-windenergie/
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Duurzaam ondernemen door… 

Zonne-energie

Steeds meer bedrijven kiezen voor zonne- 
panelen. De zon is een belangrijke bron van 
schone en duurzame energie. Daarom wil  
gemeente Rotterdam samen met bewoners,  
bedrijven en organisaties veel meer gebruik- 
maken van zonne-energie. 

Op de Rotterdamse daken liggen liggen sinds 2021 ruim 
300.000 zonnepanelen maar is er is plaats voor véél 
meer! We zien dan ook graag zo veel mogelijk zonnepa-
nelen op de Rotterdamse bedrijfsdaken; dat is niet alleen 
goed voor het milieu nu en in de toekomst, maar het is 
ook een rendabele investering. 

Uit ervaring weten we dat het niet altijd eenvoudig is om 
een zonneproject te realiseren. Het is ‘andere business’ 
en het gaat doorgaans om best veel geld en om lange 
termijn afspraken. Daarnaast moet je de juiste wegen 
kennen.

Wat kan de gemeente Rotterdam voor  
je betekenen?
De gemeente helpt ondernemers, pandeigenaren en 
huurders met het ‘Servicepunt voor Zon voor bedrijven’. 
Adviseurs uit de praktijk staan voor u klaar voor advies. 
Onder andere Esther Zumpolle helpt ondernemers kos-
teloos op weg met alles wat er bij een zonneproject komt 
kijken.

De adviseurs kunnen je persoonlijk adviseren over:  
de mogelijkheden van zonnepanelen, de juiste aantallen,  
de kosten, terugverdientijd en daarnaast kunnen zij je 
ook helpen bij het opstellen van een stappenplan en  
je koppelen aan de juiste partijen om zonnepanelen af  
te nemen.

Mijn dak bleek het extra gewicht van de 
zonnepanelen niet te kunnen dragen. En 
helaas waren de kosten voor de dak ver- 
steviging zodanig fors dat ik twijfelde of 
ik het zonnepanelenproject nog wel 
moest doorzetten. Esther wees me op de 
provinciale subsidieregeling, speciaal voor 
‘zwakke daken’. Met die bijdrage zag ik het 
weer helemaal zitten en inmiddels liggen 
de zonnepanelen  op het dak!”

   Ik dacht al langer na over het plaatsen van 
zonnepanelen op mijn dak. Maar ja, hoe 
dan? En wat komt daar allemaal bij kijken? 
De zonne-adviseur vertelde over wat er 
allemaal te koop was en welke stappen 
ik moest nemen. De subsidie is inmiddels 
binnen en we zijn nu zo ver dat we een 
solarinstallateur gaan selecteren.  
Vanaf volgende zomer draaien wij op 
zonnestroom!”
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Duurzaam ondernemen door… 
Zonne-energie

Nog wat handige feiten op een rij:
 Een investering in zonnepanelen levert een  

rendement van 7 tot 15% op;
 Zonnestroom is in veel situaties goedkoper dan de 

stroom die je nu geleverd krijgt. Dus dat betekent  
directe besparing op jouw elektriciteitsrekening, 
die met de stijgende energieprijzen alleen maar 
groter wordt;

 Rotterdamse non-profit instellingen, zoals o.a. VvE’s, 
scholen, culturele instellingen die zonnepanelen 
laten plaatsen, ontvangen tot eind 2022 een extra 
bijdrage van de gemeente via het Klimaatfonds 
Rotterdam van ca € 30/paneel;

 Er is provinciale subsidie beschikbaar voor  
pand-eigenaren die zonnepanelen willen plaatsen 
op daken met te weinig draagkracht of de plaatsing 
combineren met asbestverwijdering (€125/kWp). 
Ook als je investeert in een zonnesysteem, bouwt 
boven een parkeerterrein of op een waterbassin 
ontvang je een financiële bijdrage (respectievelijk 
€150 of €130/kWp) . En als je je dak beschikbaar 
stelt voor een energie coöperatie ontvang je € 5.000. 
De regeling is de vinden onder de naam Zonnig 
Zuid-Holland. 

 Ook als u zelf niet de financiële middelen heeft om 
een zonnesysteem aan te schaffen,  kunt u via een 
lease bij marktpartijen of een lening bij  
Rotterdamse Energie-transitiefonds tóch  
genieten van zonnestroom; 

 Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van uw 
bedrijfspand is vergunningsvrij, behalve als het een 
monument of beschermd stadsgezicht betreft. 

Kortom, er staan gratis ervaren, onafhankelijke zonne- 
energie adviseurs voor je klaar die je professioneel  
kunnen helpen met de ontwikkeling en uitvoering van  
een zonne-energieproject. Ze nemen veel denkwerk  
uit handen waardoor jij je kunt blijven focussen op  
bedrijfsvoering.  Maak er gebruik van en geniet straks 
van duurzame zonnestroom! 

Contact opnemen met een van de  
zonne-energie adviseurs?
Esther Zumpolle, e.zumpolle@rotterdam.nl

https://duurzaam010.nl/subsidie_thema/energietransitiefonds/
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Duurzaam ondernemen door… 

Energiebesparing

Snel en makkelijk energie besparen kan op veel 
verschillende manieren. Van led-lampen tot het 
dicht maken van kieren, en van slim omgaan met 
apparatuur tot het plaatsen van radiatorfolie. 
Met een of meerdere maatregelen bespaar je al 
snel tientallen euro’s per jaar! Maar er zijn ook 
subsidies beschikbaar om energiebesparing 
mogelijk te maken.

Maak gebruik van een energievoucher
Met een Energievoucher kun je als ondernemer op een 
bedrijventerrein een subsidie aanvragen voor een ener-
giescan, een dakscan voor zonnepanelen of een budget 
voor energiebesparende maatregelen. De Energievou-
cher bedraagt maximaal €700.  De subsidie kan je zelf 
aanvragen als ondernemer of via een machtiging.

Energiescan 
Met een energiescan ontvang je een analyse van het 
energiegebruik op locatie en een overzicht van mogelijke 
energiebesparende maatregelen die getroffen kunnen 
worden. Daarnaast bekijkt de inspecteur of aan de  
wettelijke maatregelen wordt voldaan en wat je even- 
tueel zou kunnen verbeteren. Na afloop ontvang je  
hiervan een eindrapportage. Sommige partijen die de 
energiescans uitvoeren bieden de mogelijkheid om een 
jaar lang jullie energieverbruik te monitoren, dit zorgt 
voor nog meer én langdurig inzicht.

Dakscan 
Een dakscan geeft je inzicht of zonnepanalen mogelijk 
zijn op het dak van je bedrijfspand. Ook word je  
geadviseerd over de subsidiemogelijkheden voor zonne- 
panalen en maakt de adviseur een inschatting van het 
investeringsbedrag, de terugverdientijd en de realisatie-
mogelijkheden. (dakverhuur of eigen gebruik)

Energiebesparingsmaatregel
Ondernemers kunnen bij ICDuBo (Innovatiecentrum 
Duurzaam Bouwen) terecht voor objectief en deskundig 
advies. Via ICDuBo kunnen ondernemers een offerte 
opvragen voor energiebesparingsmaatregelen. Leidt 
dit tot een uit te voeren maatregel, dan kan aanvullend 
subsidie worden aangevraagd. De minimale investering 
bedraagt €1500.

 Meer informatie?
Meer informatie over de Energievoucher is  
te vinden op de website van de gemeente. 
Hier kan de voucher ook aangevraagd worden.

www.rotterdam.nl/loket/energievouchers-voor-ondernemers-bedrijventerreinen
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Overige  
subsidies

MRDH Voucher Stimular
Met de subsidie wordt er gewerkt (gemeente i.s.m. ondernemers) aan een projectplan 
voor verduurzaming van een bedrijventerrein. Het projectplan kan integraal zijn of 
gericht zijn op een concreet vraagstuk (bijvoorbeeld aardgasvrij bedrijventerrein,  
collectieve afvalinzameling, vergroening van het terrein).

Provincie Zuid-Holland 
 
Verduurzaming Bedrijventerreinen: Verduurzaming bedrijventerreinen,  
subsidie - Provincie Zuid-Holland (zuid-holland.nl) (collectief)
De subsidie verduurzaming bedrijventerreinen is bedoeld om bedrijventerreinen in 
Zuid-Holland meer biodivers of klimaatadaptief te maken. Maar ook voor duurzaam 
energie opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen, en maatregelen om energie te 
besparen. Ondernemersgroepen en stichtingen krijgen hiervoor tot 40% vergoed.

Bedrijventerreinen, planvormingsubsidie: Bedrijventerreinen,  
planvormingsubsidie - Provincie Zuid-Holland (zuid-holland.nl) (collectief)
Deze subsidie is bedoeld voor onderzoek of een haalbaarheidsstudie naar vergroening, 
verduurzaming of energie besparen. Aanvragen voor deze subsidie kunnen worden 
ingediend door ondernemersgroepen op de terreinen en door gemeenten. Met een 
goedgekeurde aanvraag krijgen zij tot driekwart van het totaalbedrag vergoed.

RVO
 
Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM): Subsidieregeling  
Verduurzaming MKB (SVM) | RVO.nl | Rijksdienst (individueel)
Met de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) kan een gespecialiseerde  
adviseur ingehuurd worden voor energieadvies op maat. Het energieadvies geeft  
inzicht in het verder verduurzamen. Ook geeft de SVM-subsidie voor de ondersteuning 
bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies. 

Let op! Deze subsidieregeling is voor mkb tot 250  
werknemers (fte’s) en een jaaromzet van maximaal  
€ 50 miljoen, die:
 1 of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand  

(of ruimte daarin) huren. 
 niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen.  

Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan  
25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh  
elektriciteit verbruiken.

 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/svm#:~:text=De%20Subsidieregeling%20Verduurzaming%20MKB%20(SVM)%20helpt%20u%20daarbij.&text=De%20overheid%20wil%20mkb%27ers,en%20met%2030%20september%202022.


Contactpersonen

Wil je meer weten over een van de onderwerpen? 
Neem dan contact op met onze contactpersonen: 

Meer informatie over duurzaam ondernemen?

 

Groen & regenwater
Judith Marcellis, jhg.marcellis@rotterdam.nl

Windenergie
Gijs Woldring,  g.woldring@rotterdam.nl

Zonne-energie
Esther Zumpolle, e.zumpolle@rotterdam.nl
 
Energiebesparing
Mariëlle Peeters, mv.peeters@rotterdam.nl

https://www.ondernemen010.nl/themas/duurzaam-ondernemen/
mailto:jhg.marcellis%40rotterdam.nl?subject=
mailto:g.woldring%40rotterdam.nl?subject=
mailto:e.zumpolle%40rotterdam.nl?subject=
mailto:mv.peeters%40rotterdam.nl?subject=
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