
De subsidieregeling ‘Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’ 

richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Een aanvraag voor subsidie kan 

ingediend worden vanaf 4 januari 2016 vanaf 09.00 uur. De subsidieregeling is op 1 

september 2015 gepubliceerd in de Staatscourant en in werking getreden. 

Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame 

energie ten behoeve van sportaccommodaties. Hoewel het subsidiebudget afkomstig is van 

het ministerie van VWS, valt de subsidieregeling onder de Kaderwet EZ-subsidies. De subsi-

dieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal 

Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportvereni-

gingen en sportstichtingen. Sportstichtingen en sportverenigingen kunnen voor investeringen 

energie gebruikmaken van deze subsidieregeling wanneer zij voldoen aan bepaalde voor-

waarden. 

Voor stichtingen geldt dat zij (een deel van) een sportaccommodatie in eigendom hebben wat 

bestemd én in gebruik is voor activiteiten van een sportvereniging. 

Voor sportverenigingen geldt een lidmaatschap bij een landelijke koepelorganisatie of een bij 

NOC*NSF aangesloten bond; er wordt een door NOC*NSF erkende tak van sport beoefend. 

Het is mogelijk dat een subsidieaanvraag door een intermediair namens een sportvereniging 

of sportstichting wordt ingediend. De subsidie komt echter direct terecht bij de sportvereni-

ging. De subsidie is namelijk gekoppeld aan specifieke investeringen voor specifieke sportac-

commodaties. De hoogte van de subsidie is en bepaald percentage van de subsidiabele kos-

ten. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of ap-

paratuur; arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen 

bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat 

rekening is gehouden met Btw-plicht.   

Er kan maximaal € 125.000,- subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. Subsidie-

aanvragen, waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan  

€ 3.000,-, komen niet in aanmerking. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling ge-

nomen. 
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Digitaal aanvragen 

De aanvraag verloopt digitaal 
via eLoket. Hiervoor heeft u eHerkenning met niveau 1 nodig. Het aanvragen en 
ontvangen van een eHerkenningsmiddel duurt 1 tot 7 werkdagen. Zonder deze 
eHerkenning kunt u geen digitale aanvraag indienen via het eLoket, dus regel dit op 
tijd. Het beschikbare subsidiebudget voor 2016 is € 6 miljoen.  
Indieningstermijn ; vanaf 4 januari 2016 (09.00 uur) is het mogelijk om subsidie-
aanvragen in te dienen. De datum, waarop de opdracht is ondertekend, mag niet 
meer dan negen maanden voor de datum van de subsidieaanvraag liggen. Tevens 
moet de datum van opdracht op of na de publicatiedatum van de subsidieregeling lig-
gen: dus op of na 1 september 2015. 

De subsidieaanvraag staat open tot 31 december 2016, 17:00 uur.  
Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. 

 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/
subsidieregeling-energiebesparing-en-
duurzame-energie-sportaccommodaties 
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Klimaat fonds 
 
 
Bij elke activiteit – denk aan de bouw, 
transport, industrie - komt het broeikas-
gas CO2 vrij. Dat draagt bij aan kli-
maatverandering. Dus willen wij CO2-
uitstoot beperken. 
 
Compenseren  
U kunt CO2 - uitstoot compenseren door te investeren in bijvoorbeeld ener-
giebesparende maatregelen of de opwek-
king van duurzame energie.  
 
Klimaatfonds helpt dus bij het compense-
ren van CO2-uitstoot in de regio Den Haag 
en Zeeland. Wij brengen vraag en antwoord 
bij elkaar.  

“Veel sportclubs, verenigingen en 
scholen willen energie besparen of 
schone energie opwekken en kunnen 
hierbij ondersteuning (advies, finan-
ciering) gebruiken”. 

 
Tegen een kleine vergoeding helpt, regelt en adviseert een van onze vaste 
partners - GREEN2LIVE - u graag met de aanvraag.  

Voor de subsidieregeling ‘Energiebesparing en duurzame energie sport-
accommodaties’ geldt een Landelijke regeling bij overgang op ledverlich-
ting van 30% van het investeringsbedrag  (mits de investering boven  
€ 3000,- is). 

Lokaal, voor Den Haag en Zeeland*, de mogelijkheid  tot nog  
eens extra 15% subsidie op C02 uitstoot via het  KLIMAATFONDS 

* N.B.  Voor Schouwen-Duiveland geldt een afwijkende subsidieregeling. 



N.B. Voor Schouwen-Duiveland (Zeeland) is er 
een afwijkende lokale subsidie voor het aanleg-

gen/ vervangen van sportveldverlichting!! 
 

Subsidievoorwaarden Schouwen-Duiveland 

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de gemeente voor de 

aanschaf van led veldverlichting gelden enkele voorwaarden; Het gaat om 

het realiseren/vervangen van veldverlichtinting, is eigendom van de vereni-

ging. 

Het gaat om ledverlichting. 

Het betreft een éénmalige bijdrage. U ontvangt maximaal 50% van de kosten 

tot een maximum van: 

a. bij een voetbal- of hockeyveld van € 7.500 per veld;  

b. bij tennisbanen € 5.000 per 2 banen;  

c. maximaal € 15.000 per sportpark (de bijdrage wordt als voorschot uitge-

keerd; 6 maanden na toekenning bijdrage volgt de eindafrekening). 

 

Ledverlichting op sportaccommodaties 
 
Of u nu veldverlichting vervangt of wilt aanleggen, de kleedkamers of 
clubgebouw een opknapbeurt wil geven, ledverlichting is hiervoor de 
juiste keus. Dit geldt niet alleen voor het milieu, maar ook voor uw por-

temonnee. Rawled B.V. levert ledverlichting op maat voor alle spor-
ten onder andere hockey-, tennis– en voetbalvelden. 

 



                                                          

Bovendien 
zorgt u zelf voor een eventuele omgevingsvergunning, als deze nodig    

 blijkt te zijn. Na toekenning   

 van een bijdrage realiseert  

 u binnen 4 maanden de  

 vervanging van de oude  

 verlichting door de ledver 

 lichting en/of de plaatsing 

van deze verlichting, conform de aanvraag. Op het moment dat u kunt 

aantonen dat u de opdracht tot plaatsing heeft gegeven, gaat de ge-

meente over tot betaling van het voorschot. Indien dit voorschot maxi-

maal 50% van de kosten bedraagt, is dit bedrag ook de definitieve bij-

drage. Mochten de totale kosten lager uitvallen, dan betaalt u bij de 

eindafrekening het bedrag dat u teveel hebt ontvangen weer terug. 

WWW.RAWLED.COM 



 
 
 
 
Gaarne bieden wij u als RAW LED B.V. een gratis energie-scan aan 
teneinde uw energieverbruik, voor wat betreft uw huidige verlichting, 
eens te kunnen vergelijken met de situatie als u op ledverlichting over 
zou gaan. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan maken wij graag met u 
een afspraak voor een ‘scan op maat’. Het enige wat u hoeft te doen 
is een mailtje met uw bedrijfsgegevens te sturen naar  
lex@rawled.com o.v.v. LEDSCAN. 
 
De prijs voor led producten, die destijds fors te noemen was, is inmid-
dels een stuk gedaald, net als de energieprijzen overigens.  
 
De concurrentie is groot binnen het led-metier. RAW LED B.V. heeft 
besloten hier nog eens een schepje bovenop te doen en onze prijzen 
op het niveau van de groothandel te brengen. 

  
 

Wilt u een prijsopgave op maat ontvangen? 
Neem dan contact op met ons op onderstaand       

telefoonnummer 
 
.  

Al onze ledproducten zijn TÜV gecertificeerd en hebben een 

100% garantieperiode van minimaal 3-5 jaar    
 

Heeft u nog vragen? Neem contact op via:  
  
 

lex@rawled.com 
 

Of bel naar onderstaand telefoonnummer 
 

RAW LED B.V. 
Hellingweg 134 | 2583 DX  Den Haag | Nederland 

T +31(0)70 322 54 73 | www.rawled.com 

 


