
Bent u een MKB ondernemer in Overijssel? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor 

€ 2.500,- excl. BTW subsidie via de Provincie Overijssel! 
U kunt namelijk 25% subsidie aanvragen voor de investering in energie besparende maatregelen (bv

ledverlichting, ventilatie, warmteterugwinning-systeem, isolatie of een nieuwe CV ketel).  Deze subsidie

geldt op de investering tussen de € 4.000,- en maximaal € 10.000,- excl. BTW. 

Neem contact op met Ten Brinke Advies in Vastgoedonderhoud uit Raalte om gratis te laten toetsen

of u hiervoor in aanmerking komt.

Deze subsidieregeling geldt niet voor bedrijven die onder het "Activiteitenbesluit milieubeheer" vallen. 

Dit zijn bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)

verbruiken. Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende

maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. 

Kosten en werkwijze energiescan à € 750,- excl. BTW

Om in aanmerking te komen voor de subsidie bent u verplicht om een energiescan uit te laten voeren. Na

een opname op locatie wordt uw gehele locatie uitgebreid onderzocht op energie besparende

maatregelen (gas en elektriciteit) en hiervoor ontvangt u een gedegen rapportage. Hierin wordt uw locatie

vergeleken met branchegenoten en worden de maatregelen uitgebreid weergegeven met investeringen,

besparingen en terugverdientijden. U kunt op basis van het rapport gaan investeren om de maatregelen

door te voeren. Op basis van een aanvraagformulier, de facturen, de betalingsbewijzen en het

energieonderzoek zal de subsidie aangevraagd worden bij de Provincie Overijssel. Indien de subsidie wordt

toegekend ontvangt u € 400,- retour voor de kosten van de energiescan.

-----------------------------------------------------------------------------------

Voorbeeld plaatsen ledverlichting t.w.v. € 10.500,- excl. btw

Uitvoeren energiescan: € 750,- excl. btw

Aanvragen subsidie: € 200,- excl. btw

Totale kosten: € 950,- excl. btw

Opbrengsten (bij goedkeuring subsidie)

Energiescan: € 400,- excl. btw

Subsidie ledverlichting (25% van max € 10.000,-): € 2.500,- excl. btw

Totale opbrengsten: € 2.900,- excl. btw

Voordeel eindtotaal: € 1.950,- excl. btw
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