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Drenthe

Coevorden, Waterschap Velt en Vecht 
Zonnepanelendak voorziet districtskantoor voor 100% van 
duurzame elektriciteit. Tevens vervroegde vervanging van 
besturingssysteem zuiveringsinstallatie waarmee op 
meerdere fronten energiebesparing wordt gerealiseerd. 

Meppel, Waterschap Reest en Wieden    
Versnelde bouw slibgistingsinstallatie in Echten  bespaart 
11% energie (500.000 kWh) en levert meer eigen energie op. 
Reduceert het verder te verwerken slibvolume.   

Friesland

Leeuwarden
Co-financierder van snellaadpunt voor elektrische auto’s 
(waaronder taxi’s) die in de gemeente gaan rijden. 

Leeuwarden   
Stimuleringsregeling voor 120 schone duurzame auto’s en 
elektrische scooters. Inclusief gratis parkeervergunning.

Leeuwarden    
Energieadvies aan lage inkomens wordt verlengd, waardoor 
nog eens 800 gezinnen gebruik kunnen maken van deze 
service. Vijf werklozen opgeleid tot e-adviseur.

Tytsjerkstradiel    
Financiële bijdrage voor ondernemer om een vulpunt voor 
biobrandstoffen te realiseren.  Gemeentelijk wagenpark telt 
zeven auto’s die op aardgas rijden en een vuilnisauto op 
plantaardige olie. Bedrijven en  particulieren stimuleren om 
over te stappen op aardgas.

Gelderland

Apeldoorn    
Onder de vlag ‘Energieke Scholen’ worden energieprestaties 
van schoolgebouwen verbeterd (uitbreiding bestaand 
programma).

Ede    
Energiescans voor 60 kerken, moskeeën en scholen ten 
behoeve van stimulering  energiebesparing. 

Nijmegen    
Zonneboilerproject samen met woningcorporaties in wijken 
Dukenburg, Lindenholt, Neerbosch-Oost. De komende drie 
jaar worden naar schatting 900 bestaande woningen van een 
zonneboiler voorzien.

Nijmegen    
Binnenstadservice. Schone  belevering van winkeliers in de  
binnenstad met bakfiets of aardgasvrachtwagens vanuit centraal 
punt.

Provincie Gelderland    
Duurzame energiezuinige verlichting langs provinciale 
wegen, investeren in duurzame energieproductie,  
koelteparken, energieconsulenten voor 
woningbouwprojecten.

Wageningen    
Subsidieregelingen om energielabel woningen met minimaal 
twee klassen te verbeteren. In samenwerking met  Meer Met 
Minder. 

Groningen

Groningen    
Garantstelling voor ontwikkeling van een groengas- 
ringleiding waarmee productie en afname kunnen worden 
gekoppeld.  

Groningen    
Renovatie van 1400 woningen in 2009/2010. Extra inzet 
door gemeente: voor 381 woningen duurzame maatregelen. 

Groningen    
Intelligent en versneld dimmen van openbare verlichting 
bespaart 10-15 procent energie. Investering verdient zich in  
7 à 8 jaar terug.

Limburg

Brunsum    
Bomen voor burgers. Doel: CO

2-reductie en het vergroten 
van de groenstructuur en leefbaarheid van de gemeente. 
Tevens subsidie voor de aanleg van een duurzame, 
natuurlijke, groene erfafscheiding. 

Heerlen    
Het plaatsen van zonnepanelen of vervanging van TL-  
verlichting  bij verenigingen met een eigen accommodatie.

Provincie Limburg    
Stimuleringsprogramma en energiebesparende 
maatregelen.

Venlo    
Subsidie voor particulieren, gericht op energiebesparing en 
duurzame energie-opwekking in bestaande- en nieuwbouw.

Noord Brabant

Breda (eo)       
Steek energie in je huis. Subsidie energiebesparende 
maatregelen voor huiseigenaren.

Breda    
Verbeteren van kruispunten op alle stadsontsluitingswegen, 
aanleg van groene golven en twee nieuwe ongelijkvloerse 
kruispunten. Hiervoor wordt de doorstroming verbeterd en 
aantal voertuigstops verminderd.

Den Bosch    
Subsidieregeling voor woningeigenaren die hun huis willen 
isoleren. 

Eindhoven    
Warmte/koude-opslag en zonne-energiedak (PV) voor 
nieuwbouw Christiaan Huygens College. Opgewekte elektrici-
teit wordt direct benut en de warmte opgeslagen voor school, 
sporthal en woningen in de buurt. CO2-reductie tot 98,5%. 

Etten-Leur    
Koppelen van grondstof- en energiestromen (restwarmte) 
van en voor bedrijven in West-Brabant.  

Helmond    
Automotive Campus: kenniscentrum voor innovatie 
automotive technologie.

Helmond    
Proeftuin duurzame wijk Helmond West: wonen, leren, 
sociale innovatie, gezondheid, groen, water en participatie 
zullen een duurzaam karakter krijgen, waarbij innovatie en 
leefbaarheid ingepast worden in één wijk.

Schijndel     
Rondreizende mini-tentoonstelling ‘Energiehuis, besparen 
zo gefikst’ toont twintig voorbeelden van energiebesparing 
en duurzame energie. Studenten bouwkunde van de TU 
Eindhoven geven tekst en uitleg aan bezoekers.

Son en Breugel    
Energydak Emiliusschool vangt zonnewarmte op. 
Warmtewisselaar verwarmt zwembadwater en cv van 
zwembad. Bestaande cv-ketels besparen zo jaarlijks ca. 
12.500m3 gas.

Tilburg     
Eigenaar-bewoners aanzetten tot energiebesparende 
maatregelen mbv een energieregisseur, gecoördineerde 
communicatie, een financieel arrangement en consortium van 
vier lokale bedrijven. Pilot in twee wijken (1800 woningen). 

Noord Holland

Amstelveen    
Extra stimulans voor energiebesparende maatregelen en 
opwekken van duurzame energie voor particuliere 
woningeigenaren.   

Amsterdam    
Energie-advies en hulp bij investeren in energiebesparingsmaat-
regelen voor MKB. Mogelijke voorfinanciering uit Klimaatfonds. 

Amsterdam    
Stimuleren van infrastructuur van oplaadpunten, elektrische 
voertuigen en bedrijvigheid. Doel: 10.000 (5%) emissievrije 
voertuigen in 2015.

Hilversum     
Inwoners van Hilversum kunnen op zaterdagen gratis gebruik maken 
van de bus in de stad. Doel substitutie van autoverplaatsingen.  

overijssel

Almelo, waterschap Regge en Dinkel    
Vervangingsinvestering rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Dalfsen     
Laagrentende leningen uit (revolverende) duurzaamheids-
fonds aan woningbezitters voor energiebesparende 
maatregelen. In samenwerking met Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. 

Dalfsen    
Gratis maatwerkadvies voor alle bestaande woningen van 
voor 1996 om eigenaren te bewegen om energiebesparende 
maatregelen te nemen. Aanpak op wijk en individueel 
niveau. 

Provincie overijssel    
Actieplan economische recessie met de onderdelen: 
duurzame energie, energiebesparingfonds (2200 woningen), 
duurzaam dorp (proeftuin energietransities).

Zwolle, Waterschap Groot Salland    
Uitbreiding rioolwaterzuivering  versneld in uitvoering.

utrecht

Amersfoort    
840 m2 zonnepanelen op dak van het stadhuis. 
Voorbeeldproject met presentatie in publiekshal.

Amersfoort    
Laagrentende leningen aan eigenaar-bewoners voor 
energiebesparende maatregelen. Voorwaarde: energielabel 
minimaal één klasse omhoog. Maximale WOZ-waarde 
€ 250.000.

Houten    
Oprichting kringloopcentrum (nabij afvalstoffenverwerking) 
om aanbieders en afnemers van overtollige stoffen bij elkaar 
te brengen. Het kringloopcentrum zal tenminste energieneu-
traal functioneren.

Provincie utrecht    
Energiek Utrecht in samenwerking met ‘Meer Met Minder’ 
beoogt 10.000 panden minimaal 30% energiezuiniger te 
maken; Subsidieregeling duurzame energieprojecten.

Ronde Venen    
Warmte/koude-opslag voor Vinkeveense wijk Westerheul IV. 
Ook andere nieuwe en bestaande wijken krijgen duurzame-
energienetwerken. 

utrecht    
Innovatieve, verkeersafhankelijke LED-verlichting voor 
Papendorpse pad (verlichting gaat alleen aan als er iemand 
voorbij fietst).

utrecht    
Integrale en grootschalige benutting van warmte/koude-
opslag in combinatie met bodemsanering d.m.v. 
biowasmachine.

Zeeland

Middelburg     
Samen met de provincie wordt ondersteuning geleverd om 
een monument te verbouwen tot een passiefmonument.

Noord-Beveland     
BioCV voor opluchtzwembad en sporthal verlaagt gas-
rekening met 90%. Met die besparing kan installatie en 
brandstof (snoeihout) worden aangeschaft. ’s-Zomers 
warmte naar het zwembad en ’s-winters naar de gymzaal.

Noord-Beveland    
€10.000 korting op grond bij de bouw passiefhuis op 
sportvelden van Wissenkerke. Focus verleggen van 
hypotheeklast naar woonlast (TCO-benadering). 

Veere    
Energiebesparing door optimalisatie benutting koelcapaci-
teit serverruimte gemeentehuis.

Vlissingen    
Bouw van een brede school in de nieuwbouwwijk Souburg 
Noord. De energievoorziening vindt plaats door middel van 
warmtepompen. Er is geen aardgas in de wijk.

Zuid Holland

Alphen a/d Rijn     
Ontwikkeling duurzaam zwembadcomplex met  
appartementen en praktijkruimten.

Delft      
Energieke Scholen-plan om in alle basisscholen binnen-
klimaat te verbeteren en energiegebruik te beperken.   

Den Haag    
Verkeersdruk en -hinder verminderen. Maatregelen: 
verduurzaming verkeer, verbeteren fietsvoorzieningen, 
verbeteren OV, milieuzone, sloopregeling. 

Den Haag    
Bewoners van corporaties kunnen subsidie krijgen voor 
aanleg groen dak. Groene daken isoleren, vangen water af, 
zorgen voor verkoeling in de zomer. 

Gouda    
Advies én begeleiding bij het energiezuinig maken van 
huizen. 

Leidschendam-Voorburg    
Quickscan (of CO

2-scan) voor bedrijven om die te motiveren 
en stimuleren energiebesparingsmaatregelen te nemen.  

Voorschoten    
Voorschoten CO2-Wijzer. Campagne om in 2009 1100 
huishoudens te laten overstappen op groene stroom. Elke 
overstapper genereert sponsorgeld voor zonnestroom voor 
zuster gemeente Kita.

Ridderkerk    
Subsidiefonds vergoedt per inwoner €1000 voor de aanschaf 
en/of installatie van duurzame energie.

Rotterdam    
Het Rotterdam Climate and Innovation Fund helpt startende, 
innovatieve bedrijven die in de energie- en klimaatsector 
willen beginnen.

Legenda

duurzame overheid

duurzame energieproductie

schone en zuinige mobiliteit

energiezuinige gebouwde omgeving

duurzame bedrijven


