


Duurzaamheid



Programma duurzaamheid:
Werken aan/op toekomstbestendige werklocaties 
- Toekomstbestendige werklocaties 

(Saskia Mulder, provincie Overijssel)
- Nieuwe Energie Overijssel 

(Dicky van Keulen, provincie Overijssel)
- Slimme circulaire maakindustrie Oost Nederland 

(Martijn Kerssen, Oost NL)
- Gelegenheid voor verhelderende vragen of naderhand via mail en 

telefonisch 



Werken aan/op toekomstbestendige 
werklocaties
• Waarom toekomstbestendige werklocaties (incl. duurzaamheid)?
• Nieuwe aanpak in de maak
• Uitgangspunt: 

Øversnellen
Øsamen doen 
Økennisdelen (praktisch voorbeeld: overzicht duurzame maatregelen)
Øen ja ook investeren

• Samen aan de slag met gemeenten, ondernemersvertegenwoordigers 
en u? 



Energietransitie: Waarom? 
• Wetgeving (het is verplicht)
• Energie besparen = geld besparen
• Bijdrage leveren aan duurzame wereld
• Het is je core-business



Energietransitie - besparen
Subsidies van de provincie:
• Geld terugactie: voor bovenwettelijke maatregelen. Max 2500,-- + 400 

voor scan
• Subsidie Energiebesparende maatregelen (geld terug actie) (Ubs 3.3) -

Provincie Overijssel
• Tenderregeling: 2 x per jaar. Voor gebouwmaatregelen en voor 

procesefficiency. Max 125.000 (let op, regeling wordt gewijzigd!)
• Subsidie Energiebesparing Overijssel (TENDER) (Ubs 3.1) - Provincie 

Overijssel
• Energiezuinige terrasverwarming via kussens
• Subsidie Energiezuinige terrasverwarming via kussens - Provincie Overijssel

https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/energiebesparende/
https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/energiebesparing-overijssel-tender/
https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/energiezuinige-terrasverwarming-via-kussens/


Energietransitie
• Informatie op DEB | Digitale bespaarassistent | Haal meer winst uit je 

onderneming een site van de brancheverenigingen
• Rijkssubsidies: Subsidie aanvragen? Subsidies & financiering | RVO.nl | 

Rijksdienst o.a. over SDE (grootschalige energieopwek), ISDE 
(warmtepompen), EIA (fiscale aftrekpost, gericht op energiebesparing, 
aftrekken van de winst) en MIA/Vamil (fiscale aftrekpost, gericht op 
positieve impact voor het milieu)  

https://www.deb.nl/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer


Energietransitie zon op dak
• www.iederdakeenzonnedak.nl website over zon op dak 
• www.investeerinenergie.nl
Herstructureringsmaatschappij Overijssel investeert in energie
• Heeft u een ongebruikte SDE+ beschikking? - SPRINGTIJ 

(teamspringtij.nl)
versnellingsteam dat bedrijven ondersteunt in realiseren van zon op dak 
als bedrijven een SDE beschikking hebben. 

http://www.iederdakeenzonnedak.nl/
http://www.investeerinenergie.nl/
https://www.teamspringtij.nl/


Startteam Energie Innovatie
• Innovatieplannen? Het Startteam Energie-innovatie helpt je op weg 
• Multidisciplinair team om ondernemers te ondersteunen
• Denk aan business development, kennis, netwerk, energiescans en 

zoektocht naar passende financiering. 
• Focus ligt op innovaties voor de gebouwde omgeving, het MKB en de 

industrie. Energie-innovaties gericht op het reduceren van de CO2 uitstoot in 
het algemeen zijn ook van harte welkom.

• Wil je een idee verder uitwerken voor energie innovatie? Kijk dan 
op: Subsidie Stimuleren energie innovatie - Provincie Overijssel

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/innovatieplannen-het-startteam-
energie-innovatie-helpt-je-op-weg/

https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/stimuleren-energie-innovatie/
https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/innovatieplannen-het-startteam-energie-innovatie-helpt-je-op-weg/


Energie: meer informatie & contact
Informatie:
Praktisch overzicht van duurzame maatregelen bedrijven(terreinen) | 
Nieuwe Energie Overijssel

Vragen over energie: Dicky van Keulen 
d.v.keulen@overijssel.nl; 06 – 1043 2094

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/praktisch-overzicht-van-duurzame-maatregelen-bedrijventerreinen/
mailto:d.v.keulen@overijssel.nl


Slimme, circulaire maakindustrie 
Oost-Nederland



Slimme, circulaire maakindustrie 
Oost-Nederland



Circulair: meer informatie & contact
Circulair Overijssel
https://www.overijssel.nl/onderwerpen/economie/circulaire-economie

Boost Smart Industry
https://boostsmartindustry.nl/

Meer Informatie:
Martijn.kerssen@oostnl.nl
06-10806976

https://www.overijssel.nl/onderwerpen/economie/circulaire-economie
https://boostsmartindustry.nl/
mailto:Martijn.kerssen@oostnl.nl



