
Investeringen in energie glastuinbouw 

Wilt u investeren in energie besparing? Met deze subsidie kunnen glastuinders en samenwerkingsverbanden 
van glastuinders energiebesparende maatregelen nemen. U kunt subsidie aanvragen vanaf 2 maart 2020. Uw 
aanvraag moet op 30 juni 2020 voor 17:00 uur bij ons binnen zijn.

Deze subsidie heet officieel Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) 2020.

Budget
Het budget voor deze subsidie is € 15 miljoen.

Waarvoor krijgt u subsidie
U krijgt subsidie voor de kosten (zonder btw) voor de koop en installatie van nieuwe machines en apparaten. U krijgt 
maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Per aanvraag moet de subsidie minimaal € 
5.000 zijn. De maximale subsidie per investering staat in de tabel hieronder.

Maximale subsidiebedrag per investering 
Investering  Maximale Kosten die onder de  

subsidiebedrag * 1: subsidie vallen zijn maximaal:
2e energiescherm € 250.000 € 7 of € 8 per m2 *²
Aansluiting warmtenetwerk of -cluster € 150.000 -
Aansluiting biogas- of kooldioxidenetwerk of -cluster € 50.000 - 
Luchtbehandelingssysteem  € 375.000 € 30 per m2

*1 Dit zijn de bedragen per aanvrager. Elke aanvrager in een samenwerkingsverband kan dit bedrag krijgen.

*2 Bij een geïnstalleerd kasoppervlak groter dan 4 hectare is dit maximaal € 7 per m2. Als dit 4 hectare of minder is
dan is het bedrag maximaal € 8 per m2.

Voorwaarden
Voor deze subsidie moet u aan voorwaarden voldoen.

Aanvragen
U kunt subsidie aanvragen op mijn.rvo.nl vanaf 2 maart 2020. Uw aanvraag moet op 30 juni 2020 voor 17:00 uur bij 
ons binnen zijn.

Wet- en regelgeving
Wilt u meer weten over de wetten en regels van deze subsidie? Bekijk dan de publicaties in de Staatscourant van 17 
december 2019 en 7 februari 2020.

Nivola B.V. en de EHG subsidie: 

De Nivolution, het ontvochtigingssysteem valt onder deze subsidievorm. 

Elk jaar gaat deze subsidiepot open en opdat moment kunnen kwekers 

zich aanmelden voor deze subsidie totdat de pot leeg is. 

Nivolution valt onder de kop Luchtbehandelingssysteem! 

https://mijn.rvo.nl/investeringen-in-energie-glastuinbouw-2019



