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Beste heer, mevrouw,
Graag gaan we in op de uitnodiging om input mee te geven op de uitwerking van de subsidieregeling
‘Subsidie verduurzaming MKB’. We staan zeer positief tegenover het idee om deze doelgroep extra te
ondersteunen om te verduurzamen. Graag geven we enkele aandachtpunten mee bij de verdere
uitwerking en de uitvoering van deze subsidieregeling. Onze reactie is gebaseerd op onze jarenlange
ervaring met het betrekken van het MKB bij de verduurzaming van de stad Utrecht.
De volgende vijf aandachtspunten willen we meegeven voor de uitwerking en uitvoering van de
regeling, omdat ze de werking en effectiviteit van de regeling sterk verbeteren:
1.
De regeling richt zich op de eigenaar/gebruiker en op de huurder, maar niet op de
eigenaar zijnde niet de gebruiker (=verhuurder). Ook een verhuurder zou zijn pand
moeten kunnen verduurzamen met deze subsidie. Er zijn veel kleinere (particuliere)
verhuurders voor wie die deze ondersteuning net het verschil kan maken. Een huurder
heeft vaak veel minder zeggingskracht over zijn huurpand. In de praktijk zijn
gebouwgebonden maatregelen vaak voor rekening van de verhuurder.
2.
We vragen ons af hoe het zit met ondernemers in een bedrijfsverzamelgebouw of multitennant pand? Mag een ondernemer die in een bedrijvenverzamelpand zit voor zijn deel
subsidie aanvragen en een andere ondernemer voor een ander deel, terwijl beiden in
hetzelfde pand subsidie aanvragen?
3.
De context van de subsidieregeling zou versterkt kunnen worden. In feite vragen we aan
alle MKB’ers om uit zichzelf (met of zonder subsidie) te gaan verduurzamen. Dat gebeurt
nu alleen op vrijwillige basis. We vragen het rijk om expliciet te maken dat iedereen een
verantwoordelijkheid heeft om te verduurzamen en dit richting deze doelgroep ook
duidelijk te maken.
4.
In de gemeente Utrecht hebben we een vergelijkbare regeling voor het MKB beschikbaar.
We vragen ons af of een stapeling van de landelijke en lokale subsidie vanuit het oogpunt
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van het rijk is toegestaan? En of het rijk eventueel specifieke wensen heeft om toe te zien
bij de mogelijke stapeling van subsidies?
Naar verwachting kunnen met deze regeling nationaal tussen de 13.600 en 34.000
aanvragen worden afgehandeld, We vragen ons af hoe het rijk deze aantallen gaat
bereiken? Wordt er extra communicatie ingezet om de doelgroep te bereiken? Ons advies
is om de regeling ruimhartig te communiceren (zie ook punt 3).

We hopen met deze opmerkingen bij te dragen aan een effectieve en efficiënte regeling en dat er
aanpassingen kunnen plaats vinden op basis van deze aandachtpunten. Indien u vragen heeft, zijn
we natuurlijke bereid deze te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,

Joop Oude Lohuis
Progammadirecteur Opgave Energietransitie
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