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EU nieuws
Erasmus+-oproep voor kenniscentra voor beroepsopleiding
Vanuit het Programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (ERASMUS+) is een oproep
geopend voor kenniscentra voor beroepsopleiding.
De oproep met identificatiecode EACEA/33/2019 vindt plaats in het kader van Erasmus+ Kernactie 3
'Steun voor beleidshervorming'.
Het doel van de oproep is het ondersteunen van de oprichting en ontwikkeling van transnationale
samenwerkingsplatformen van kenniscentra voor beroepsopleiding (kenniscentra) om centra die binnen
een bepaalde lokale context actief zijn, op Europees niveau met elkaar te verbinden. Via deze
transnationale samenwerkingsplatformen zullen kenniscentra bij elkaar worden gebracht die:



Betrokken zijn bij dezelfde specifieke sector of bedrijfstak (bijvoorbeeld luchtvaart, e-mobiliteit,
gezondheidszorg, toerisme enzovoort); of



Samen innovatieve methoden ontwikkelen om maatschappelijke, technologische en
economische uitdagingen het hoofd te bieden (bijvoorbeeld klimaatverandering, digitalisering,
kunstmatige intelligentie, doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, integratie van migranten,
ondersteuning van leerlingen met een handicap/bijzondere behoeften, bijscholing van
laagopgeleiden enzovoort).

Te ondersteunen partnerschappen moeten bestaan uit tenminste acht volwaardige partners uit minimaal
vier landen die deelnemen aan het programma Erasmus+ (waaronder ten minste twee lidstaten van de
Europese Unie). Van elk land moeten de volgende actoren betrokken zijn:



Tenminste één bedrijf, bedrijfstak of sectorvertegenwoordiger (bijvoorbeeld kamers of
handelsverenigingen); en



Tenminste één aanbieder van beroepsonderwijs en -opleiding (op secundair en/of tertiair
niveau).

De bijdrage is maximaal 80% van de totale subsidiabele kosten en kan oplopen tot € 4 miljoen per project.
In totaal is € 20 miljoen te verdelen. Aanvragen kunnen tot en met 20 februari 2020 (17.00 uur) worden
ingediend bij het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA).
Kijk voor meer informatie op:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en

Erasmus+-oproep voor samenwerking op het gebied van jeugdzaken
Vanuit het Programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (ERASMUS+) is een oproep
geopend voor samenwerking met maatschappelijke organisaties in jeugdzaken.
De oproep met identificatiecode EACEA/45/2019 vindt plaats in het kader van Erasmus+ Kernactie 3
'Steun voor beleidshervorming'.
Het doel van de oproep is structurele steun te verlenen – in de vorm van jaarlijkse exploitatiesubsidies –
aan Europese niet-gouvernementele organisaties (Engo's) en EU-brede netwerken die actief zijn op het
gebied van jongeren en die bijdragen aan de verwezenlijking van de EU-strategie voor jongeren.

Aanvragen kunnen tot en met 19 november 2019 worden ingediend en dienen een gedetailleerd
werkprogramma voor twaalf maanden (jaarprogramma) voor 2020 te bevatten, voorzien van de
informatie die nodig is voor het berekenen van de subsidie. De hoogte van de subsidie wordt per geval
bepaald. In totaal is € 4 miljoen te verdelen.
Kijk voor meer informatie op:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/support-for-policy-reform-civil-society-cooperationin-the-field-of-youth-2019_en

Oproep voor Europese culturele samenwerkingsprojecten
Vanuit het Europees subprogramma Cultuur (SUBCULTUUR) is een nieuwe oproep geopend voor Europese
samenwerkingsprojecten.
In het kader van de oproep met identificatiecode EACEA/32/2019 is € 48.444.567 beschikbaar voor in
2020 tot stand te brengen transnationale samenwerkingsprojecten op kleinere dan wel op grotere schaal.
Voor projecten op kleinere schaal bedraagt de subsidie maximaal 60% van de subsidiabele kosten en
niet meer dan € 200.000. Voor projecten op grotere schaal bedraagt de subsidie maximaal 50% van de
subsidiabele kosten en niet meer dan € 2 miljoen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 27
november 2019.
Kijk voor meer informatie op:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/crea/calls/eacea-322019.html
Over het programma
Het doel van het Europees subprogramma Cultuur is het versterken van de capaciteit van de culturele
en creatieve sectoren om transnationaal te opereren.

Nieuw ESF-programma in de maak, uitgangspunten al ingevuld
In 2021 start weer een nieuw ESF-programma voor de periode 2021-2027. In Brussel wordt momenteel
onderhandeld over de begroting van dit hernieuwde Europees Sociaal Fonds (ESF), oftewel het "Europees
Sociaal Fonds+" (ESF+).
Budget ongeveer gelijk
Hoe hoog het ESF-budget wordt voor Nederland in de nieuwe periode is nog niet precies bekend. "Het
onderhandelingsproces in Brussel is nog in volle gang. Maar we hebben een voorzichtige verwachting
dat Nederland ongeveer hetzelfde bedrag krijgt als in de huidige periode", aldus Melis. "We zijn druk in
gesprek met zowel de Europese Commissie als met onze ESF-contacten in Nederland, zoals gemeenten
en sociale partners."
Focus op kwetsbaren
De uitgangspunten van het ESF-programma voor 2021-2027 staan inmiddels al wel op papier, zo vertelt
Slotema. "Met het nieuwe programma willen we focussen op mensen met een kwetsbare
arbeidsmarktpositie, zowel werkzoekenden als werkenden. Dit zijn de mensen die de ondersteuning het
meest nodig hebben. De werkzoekenden om aan het werk te komen en de werkenden om aan het werk
te blijven. Het doel is dat beide groepen duurzaam aan het werk blijven, ook als de arbeidsmarkt
verandert door bijvoorbeeld digitalisering en robotisering."
Arbeidsmarktregio's

In het toekomstige ESF-programma staan de 35 arbeidsmarktregio's centraal. Hiermee wordt
voortgeborduurd op de bestaande ESF-structuur en op de bredere samenwerkingsstructuren in die
regio's. Slotema: "We willen dat in die 35 regio's door de verschillende samenwerkingspartners wordt
gekeken hoe de ESF-middelen worden ingezet." Melis: "Die samenwerking tussen verschillende partners
in de arbeidsmarktregio is zo belangrijk om de juiste match te kunnen maken. Er zijn volop kansen op de
arbeidsmarkt. Tegelijk is er een groep die niet aan het werk komt. We willen dat mensen worden
klaargestoomd voor werk dat er daadwerkelijk is. En dat kan per regio verschillen."
Vernieuwingen
"Verder overwegen we om in de nieuwe ESF-periode langjarige trajecten te stimuleren. We merken dat
een jaar veel te kort is om een project op poten te zetten. Zelfs twee jaar is daarvoor niet genoeg.
Daarnaast is het plan om de afrekening eenvoudiger te maken. Het voorstel is om niet meer af te rekenen
op alle gemaakte kosten maar op de resultaten die je boekt. Bijvoorbeeld: een x bedrag afrekenen voor
elke werkzoekende die je aan het werk helpt. Die vereenvoudiging wordt een interessante uitdaging. Het
moet natuurlijk goed verantwoord worden. Maar uiteindelijk gaat het om de resultaten", aldus Slotema.
En nu?
"Er is een programmeringsstuurgroep die nu meedenkt over het programma. Daarin overleggen we
onder meer met gemeenten, sociale partners en andere ministeries", vertelt Melis. "We hopen medio 2020
het programma in te kunnen dienen bij de Europese Commissie. Als dat lukt, kunnen we begin 2021 van
start." UVB gaat het nieuwe ESF-programma weer uitvoeren. Slotema: "Het kabinet wil dit voortzetten,
vanwege de goede ervaringen en resultaten met het ESF-programma 2014-2020."
Kijk voor meer informatie op:
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/actueel/uitvoering-van-beleid-szw-nieuwsbrieven/2019/esfnieuwsbrief-2019-2/nieuw-esf-programma-in-de-maak

Interreg Vlaanderen-Nederland open voor duurzame energieprojecten
De vijfde oproep voor het programma Interreg VA Vlaanderen-Nederland (INTERVAVNL) is geopend. De
oproep staat alleen open voor projecten binnen het thema duurzame energie.
Met de vijfde oproep worden de laatste beschikbare middelen van het programma ingezet. De concrete
omvang van die middelen is afhankelijk van de mate waarin reeds eerder goedgekeurde projecten al
dan niet hun volledige budget realiseren. Hierover zal tijdens de looptijd van de oproep pas meer
duidelijkheid ontstaan.
De budgettaire omvang van de vijfde oproep zal hoe dan ook beperkt zijn. Op het moment van de
lancering van de oproep schat het programma in dat het budget ergens tussen de € 2,5 miljoen en de €
4 miljoen zal liggen. Hiermee zullen mogelijk slechts twee projecten binnen het thema duurzame energie
(speciale doelstellingen 2a, 2b en 2c) gehonoreerd kunnen worden. Te ondersteunen projecten moeten
worden uitgevoerd voor 1 januari 2023.

Projecten kunnen tot en met 20 december 2019 worden aangemeld via het e-loket op de
programmawebsite. Het Comité van Toezicht beslist vervolgens op 4 maart 2020 welke voorstellen het
best inpasbaar zijn binnen het programma (dit is de preselectie). Deze projecten kunnen vervolgens
worden uitgewerkt tot volwaardige aanvraagdossiers. De deadline voor uitgewerkte projectaanvragen
is 15 mei 2020. Het Comité van Toezicht beslist dan op 24 juni 2020 over de ingediende projectaanvragen.
Kijk voor meer informatie op:
https://www.grensregio.eu/nieuws/2019/vijfde-oproep-voor-projecten-focus-duurzame-energie

Nieuwe OPZuid-call op komst voor duurzame energie en energiereductie
Stimulus meldt dat de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (SOPZUID)
naar verwachting van 2 december 2019 tot en met 25 mei 2020 open zal worden gesteld voor aanvragen
met betrekking tot het onderdeel 'Koolstofarme Economie'.
De call zal zich richten op duurzame energie en energiereductie in de gebouwde omgeving. Met de
gebouwde omgeving wordt een aaneengesloten gebied met hoofdzakelijk woon-, werk- of
recreatiefunctie
bedoeld.
Demonstratieprojecten
op
bedrijventerreinen
die
een
grote
kennisdisseminatie-component hebben en gericht zijn op duurzame gebouwen zijn ook toegestaan.
In het kader van het onderdeel 'Koolstofarme Economie' stimuleert OPZuid de slimme uitrol van
innovatieve technologieën, instrumenten en niet-technologische aspecten die zijn gericht op het
bevorderen of aanwenden van koolstofarme technologieën. Te ondersteunen projecten moeten
bijdragen aan duurzame energieproductie, energie-efficiëntie en energiebesparing, en moeten als
wegbereider en aanjager dienen van grootschalige toepassing in een later stadium.
Het budget voor de call bedraagt € 7.781.302 EFRO-subsidie. De maximale EFRO-bijdrage per project
bedraagt € 1,5 miljoen.
Nadere informatie over de invulling van de call, alsmede de gewijzigde subsidieregeling en bijbehorende
bijlagen verwacht Stimulus half november 2019 bekend te kunnen maken.
Kijk voor meer informatie op:
https://www.stimulus.nl/opzuid/nieuwe-openstelling-verwacht-voor-projecten-op-het-gebied-vanduurzame-energie-en-energiereductie/
Over de regeling
Met de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 wordt uitvoering gegeven
aan het OPZuid – Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland (OPZUID).

Rijksnieuws
In 2020 laatste aanvraagperiode voorbereidingssubsidie sanering verkeerslawaai
Bureau sanering verkeerslawaai (BSV) meldt dat 2020 het laatste jaar is dat aanvragen kunnen worden
ingediend voor voorbereidingssubsidie op basis van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (SSV).
Reden is dat de Omgevingswet naar verwachting in 2021 van kracht zal worden. Voor de sanering
verkeerslawaai zullen dan andere normen gaan gelden en er zal een nieuwe subsidieregeling worden
ingevoerd.
De bedoeling is dat alle projecten waarvoor op grond van de Wet geluidhinder een subsidie is of wordt
verleend, deze op grond van overgangsrecht ook onder het regime van de Wet geluidhinder kunnen
worden afgerond.
Onder de Omgevingswet gaan andere normen gelden voor de sanering verkeerslawaai. Voor
gemeentelijke wegen zullen alleen woningen met een geluidsbelasting hoger dan 70 dB nog voor
volledige saneringssubsidie in aanmerking komen. Woningen die nu nog voor subsidie in aanmerking
komen, komen dat mogelijk niet meer onder de Omgevingswet.
Kijk voor meer informatie op:
https://www.bsv.nu/
Over de regeling
Het doel van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai is het beperken van de geluidsbelasting
vanwege wegen en spoorwegen aan woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en
geluidsgevoelige terreinen dan wel het beperken van het geluidsniveau binnen woningen of andere
geluidsgevoelige gebouwen.

Vier ton extra voor innovaties duurzame binnenvaart
Het subsidieplafond 2019 voor de Tijdelijke subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart 2018-2019
(IDB2018) is met € 400.000 verhoogd tot een bedrag van € 1,4 miljoen.
De subsidieregeling is volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat succesvol gebleken en
mede als gevolg daarvan is nu besloten het subsidieplafond voor 2019 een tweede keer te verhogen.
Eerder dit jaar ging het budget al omhoog van € 200.000 naar € 1 miljoen.
Het tot € 1,4 miljoen verhoogde subsidieplafond is overigens van toepassing op de subsidieaanvragen
die voor 1 augustus 2019 (de sluitingsdatum van de regeling) zijn ingediend.
Over de regeling
Het doel van de regeling is het verstrekken van financiële bijdragen aan de binnenvaartsector ten
behoeve van projecten die bijdragen aan de duurzaamheid van de sector door reductie van CO2-,
NOX-, PM- emissies of methaanslip.

Nog bijna € 12 miljoen beschikbaar voor hernieuwbare energieprojecten
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een nieuw budgetoverzicht gepubliceerd van
de subparagraaf 'Hernieuwbare Energie' van de regeling Topsector energieprojecten (TOPENERGIE).
Het budgetoverzicht betreft de stand van zaken op 8 oktober 2019 en ziet er als volgt uit:

Programmalijn

Budget

Verleend

In behandeling Beschikbaar

Hernieuwbare Energie € 50.000.000 € 6.236.580 € 31.928.257

€ 11.835.163

Aanvragen kunnen nog worden ingediend tot en met 31 maart 2020.
Kijk voor meer informatie op:
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/hernieuwbare-energie

Plafond 2020 doorstroomprogramma's vmbo-mbo en vmbo-havo
Het subsidieplafond 2020 voor het Beleidskader subsidies doorstroomprogramma's vmbo-mbo en vmbohavo (DOORSTROOM) is vastgesteld.
Er is in 2020 een budget van € 5.516.100 beschikbaar. Dit budget is beschikbaar voor aanvragen voor het
overstapmoment in augustus 2020 en in augustus 2021.
Over de regeling
Het doel van het Beleidskader subsidies doorstroomprogramma's vmbo-mbo en vmbo-havo is het
stimuleren van de uitvoering van doorstroomprogramma's voor soepele overgangen van het
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs of naar het hoger
algemeen voortgezet onderwijs.
Het beleidskader is onderdeel van het actieplan Gelijke Kansen, waarin de nadruk is gelegd op het
verbeteren van de overgangen in het onderwijs.

Nieuwe regeling steunt gemeenten bij reductie energiegebruik woningen
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Regeling specifieke uitkering
reductie energiegebruik (RRE) gepubliceerd.
Doel van deze regeling, die onderdeel is van de uitvoering van de Urgenda-uitspraak, is het
ondersteunen van gemeenten voor activiteiten die tot doel hebben om de CO2-uitstoot te verlagen
door reductie van energiegebruik in woningen in particulier eigendom die niet zijn bedoeld voor verhuur.
In totaal is er een budget van € 87 miljoen beschikbaar.
Subsidie wordt verstrekt aan gemeenten. Per gemeente kan maximaal één aanvraag ingediend worden.
De activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt omvatten of zijn ondersteunend aan:



Het energiezuinig laten inregelen van verwarmingssystemen en radiatoren door de particuliere
eigenaar van een woning; en



Het geven van advies over en stimuleren van andere energiebesparende maatregelen die een
particuliere eigenaar van een woning kan uitvoeren of kan laten uitvoeren.

De activiteiten moeten tot doel hebben het energiegebruik in minimaal 1000 woningen te verminderen.

Een specifieke uitkering bedraagt maximaal € 9 miljoen per gemeente. Het bedrag per woning waarin
energiebesparende maatregelen worden getroffen of waarvan eigenaren of bewoners advies
ontvangen over energiebesparing is € 90.
Aanvragen kunnen van 9 oktober tot en met 14 november 2019 worden ingediend bij de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland. De specifieke uitkeringen worden verstrekt op basis van rangschikking van de
aanvragen.
Kijk voor meer informatie op:
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/nieuwe-regeling-helpt-gemeenten-energie-te-besparen

EZK stelt € 2 miljoen beschikbaar voor regionale MKB-deals
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een oproep geopend voor het indienen
van voorstellen voor zogeheten MKB-deals.
De oproep komt voort uit het vorig jaar gepresenteerde MKB actieplan, dat maatregelen bevat om het
midden- en kleinbedrijf (mkb) in de gelegenheid te stellen de uitdagingen van de toekomst aan te gaan,
zodat deze groep ondernemers ook in de toekomst succesvol kan blijven.
Samenwerking met de regio
Eén van de uitgangspunten in het MKB-actieplan is om als rijksoverheid de aansluiting te zoeken bij goed
lopende regionale initiatieven ter ondersteuning van het mkb. De uitwerking hiervan betreft het nieuwe
programma MKB-deals, dat in het najaar van 2019 van start gaat. Het programma ondersteunt
kennisdeling over en het versterken van sterke regionale projecten en initiatieven gericht op het brede
mkb. EZK wil met het programma verkennen hoe samen met gemeenten en provincies het brede mkb
kan worden versterkt in zijn concurrentiekracht. Hierbij wil het ministerie aansluiten bij nieuwe initiatieven
in de regio, die betrekking hebben op de volgende thema's uit het MKB-actieplan: menselijk kapitaal,
financiering, digitalisering, de toepassing van innovatie, fiscaliteit en internationale handel.
De samenwerking met de regio moet worden vastgelegd in de vorm van een MKB-deal. De MKB-deal
bevat schriftelijke afspraken over wat de regionale publieke partijen (provincies of gemeenten) en EZK
gaan doen om het brede mkb te versterken. Vanuit EZK kan kennis worden ingezet, overzicht worden
geboden van rijksbrede beleidsprogramma's en kunnen verbindingen worden gelegd met netwerken
vanuit andere regio's. Ook wil EZK uitwisseling van kennis en informatie over inspirerende best practices
bevorderen. Daarom start Platform31 met de organisaties G40/VNG, IPO, KVK en MKB Nederland in het
najaar met het opbouwen van een kennis- en informatienetwerk over het stimuleren van het brede mkb.
Ondersteuning
In aanvulling op deze beleidsmatige inzet in een MKB-deal is EZK bereid om via het Provincie- of
Gemeentefonds een financiële bijdrage als vrij besteedbare middelen beschikbaar te stellen aan
provincies of gemeenten met als doel de uitvoering van de MKB-deals. Hierover zal afstemming
plaatsvinden met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Financiën in hun
rol als fondsbeheerders. Bij het bepalen van de hoogte van een dergelijke bijdrage (met een omvang
tussen € 100.000 en € 400.000, inclusief eventueel compensabele BTW) hanteert EZK als leidraad maximaal
50% van de door de regio begrote kosten voor de uitvoering van de MKB-deal.
Bij de MKB-deals gaat het om nieuwe regionale initiatieven die passen binnen de genoemde thema's
van het MKB-actieplan en die niet overlappen met andere afspraken op rijksniveau of nationale
programma's. De MKB-deal voorziet in een aantoonbare behoefte van het mkb. Vraagsturing en actieve
betrokkenheid vanuit het regionale mkb is essentieel. Het initiatief voor dit programma komt uit de regio.

Daar ligt ook de regie en het commitment voor het project. Het commitment komt onder meer naar
voren uit de wijze van financiering.
Proces
EZK streeft ernaar om medio februari 2020 circa vijf MKB-deals af te sluiten, en hecht daarbij aan regionaal
maatwerk en flexibiliteit. Provincies en gemeenten kunnen hun voorstellen voor een MKB-deal uiterlijk 20
november 2019 aanmelden via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl/mkbdeals). Uit
de aanmeldingen selecteert EZK een aantal voorstellen waarover het in gesprek wil gaan met de
provincies en gemeenten om te bezien of die voorstellen kunnen worden uitgewerkt tot een MKB-deal
(convenant). Criteria voor de selectie zijn: aansluiting bij het MKB-actieplan, vertrouwen in de
uitvoerbaarheid van het programma of plan van aanpak, mate van betrokkenheid van het brede mkb
in de betreffende regio, mate van vraagsturing en de te verwachten impact van het programma of plan
van aanpak.
Uiterlijk 6 december 2019 besluit EZK met welke initiatiefnemers van voorstellen de gesprekken worden
gestart om tot een MKB-deal te komen. In totaal stelt het ministerie voor deze eerste ronde MKB-deals €
2 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van die deals. In de eerste helft van 2020 zal een tweede ronde
voor MKB-deals gestart worden, waarbij de opgedane ervaringen tijdens de eerste ronde zullen worden
meegenomen.
Kijk voor meer informatie op:
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-54056.html

Transportindicatie voor SDE+ vanaf 1 oktober 2019 aan te vragen
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat er vanaf 1 oktober aanvragen kunnen
worden ingediend voor de vanaf dit najaar verplichte transportindicatie bij een subsidieaanvraag voor
het Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE+).
Uit de transportindicatie van de netbeheerder moet blijken dat er transportcapaciteit beschikbaar is voor
de locatie waarvoor men de SDE+-subsidie aanvraagt. Binnenkort wordt de regeling waarin dit is bepaald
gepubliceerd en volgt er meer informatie, aldus RVO.
De SDE+-najaarsronde 2019 loopt overigens van 29 oktober tot en met 14 november 2019. Voor deze
ronde is wederom een verplichtingenbudget van € 5 miljard beschikbaar.
Kijk voor meer informatie op:
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie
Over de transportindicatie
De transportindicatie werd enkele maanden geleden aangekondigd als verplichte bijlage bij nieuwe
SDE+-aanvragen. Dit met het oog op het gebrek aan netcapaciteit voor duurzame
elektriciteitsprojecten. De transportindicatie betreft een document van de netbeheerder waaruit blijkt
dat transportcapaciteit beschikbaar is op de projectlocatie. Door de transportindicatie moet worden
voorkomen dat er nog langer SDE+-subsidiebeschikkingen worden afgegeven aan projecten op locaties
waarvan op voorhand duidelijk is dat ze door gebrek aan capaciteit op het elektriciteitsnetwerk niet
binnen de geldende termijnen gerealiseerd kunnen worden.

Stand van zaken Investeringssubsidie duurzame energie op 2 september
De regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is met ingang van 1 januari 2019 weer
doorlopend geopend voor het indienen van aanvragen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt nu dat er van januari tot en met augustus 2019
in totaal 24.845 aanvragen zijn ingediend voor 45.292 apparaten. De deels geschatte claim van deze
aanvragen bedraagt € 88,5 miljoen.
Het subsidiebudget voor ISDE in 2019 bedraagt € 100 miljoen. De hoogte van het subsidiebedrag per
apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de
energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten.
Kijk voor meer informatie op:
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde/stand-van-zakenisde
Over de regeling
Het doel van de regeling Investeringssubsidie duurzame energie is het stimuleren van de productie van
duurzame energie door middel van met name relatief kleine productie-installaties die geen gebruik
kunnen maken van het Besluit stimulering duurzame energie (SDE+).

Nieuwe borgstellingsregeling voor jonge boeren en tuinders gepubliceerd
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de subsidiemodule Borgstelling MKBlandbouwkredieten (BL) gewijzigd.
De wijziging houdt verband met het toevoegen van de eerder deze week al aangekondigde nieuwe
mogelijkheid van borgstelling voor specifieke kredieten die aan starters en overnemers worden verstrekt
om – naast de financiering van de start of overname – ook extra investeringen te kunnen financieren. Het
stimuleren van het verstrekken van deze zogenoemde vermogensversterkende kredieten (VVK) is, als
onderdeel van de uitwerking van het Bedrijfsovernamefonds Jonge Boeren, opgenomen in het
Regeerakkoord.
Met de borgstelling voor VVK's ondersteunt LNV investeringskredieten in de vorm van achtergestelde
leningen aan landbouwondernemers binnen een termijn van drie jaar nadat zij de onderneming hebben
overgenomen dan wel gestart zijn. In de fase kort na de start of overname van een agrarisch bedrijf is er
voor veel jonge boeren en tuinders namelijk geen financieringsruimte om noodzakelijke investeringen
voor maatschappelijk gevraagde duurzame bedrijfsontwikkeling te doen, die het toekomstperspectief
van de onderneming versterken.
Als op basis van hun bedrijfsbegroting zulke investeringen zorgen voor continuïteit en het
toekomstbestendiger maken van hun landbouwonderneming, kan een VVK de toegang tot aanvullend
kapitaal bieden via financiers die op basis van deze regeling subsidie in de vorm van een borgstelling
(hebben) ontvangen. De 90% borgstelling voor VVK's biedt financiers het benodigde risicokapitaal, dat
het bedrijf zelf niet meer kan bieden omdat er na de start of overname onvoldoende zekerheden over
zijn, zoals een hypotheekrecht.
De nu gepubliceerde wijziging van de BL treedt overigens pas officieel in werking met ingang van 1
januari 2020. Daardoor krijgen financiers die gebruik willen maken van deze toevoeging aan de BL de
gelegenheid zich tijdig voor te bereiden, aldus LNV.

Schouten kondigt nieuwe subsidies aan voor verduurzaming veehouderij
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in een brief aan de Tweede
Kamer aangegeven hoe zij de transitie naar verduurzaming van de veehouderij samen met andere
partijen vorm wil geven.
In de brief maakt de minister onder meer bekend met een nieuwe subsidieregeling te willen komen
waarmee ondernemers de technische en economische haalbaarheid kunnen onderzoeken van
klimaatvriendelijkere en duurzamere dierlijke producten, die zij als nieuw marktconcept in de markt willen
zetten en kunnen gaan ontwikkelen. Ook wil Schouten er voor zorgen dat veehouders coaching en
advies kunnen krijgen bij het ontwikkelen van een marktconcept en een bijbehorende marktstrategie.
Daarnaast stelt de minister subsidie beschikbaar voor veehouders die investeren in de ontwikkeling en
toepassing van integrale brongerichte emissiereducerende maatregelen in stallen. Het Rijk stelt hiervoor
vanuit de middelen voor de warme sanering van de varkenshouderij uit het Regeerakkoord € 60 miljoen
beschikbaar. In het klimaatakkoord is hier nog € 112 miljoen bijgekomen.
Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wil Schouten – samen met de provincies – ook in
gaan zetten voor de verdere verduurzaming van de veehouderij. Ze laat daarom onderzoeken hoe
omschakeling naar duurzamere productie voor nieuwe markten, verduurzaming van stalsystemen en
duurzame investeringsondersteuning binnen de subsidieregeling voor jonge landbouwers mogelijk
gemaakt kan worden.
Kijk voor meer informatie op:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/04/kamerbrief-duurzame-veehouderij
en https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/09/04/veehouderij-op-weg-naar-verduurzaming

Kabinet trekt € 2 miljard uit om nieuwbouwprojecten te stimuleren
Om de crisis op de woningmarkt aan te pakken, trekt het kabinet € 1 miljard uit om nieuwbouwprojecten
te subsidiëren. Ook gaat er € 1 miljard naar de woningcorporaties om ook hen te stimuleren meer huizen
te bouwen.
Dat maakt het kabinet op Prinsjesdag bekend, zo melden diverse dagbladen op basis van Haagse
bronnen.
Het kabinet wil dat er jaarlijks 75.000 huizen worden bijgebouwd, maar dat aantal wordt nu niet gehaald.
Mede hierdoor komen starters en mensen met een middeninkomen amper aan een betaalbaar huis.
Om hier wat aan te doen heeft de coalitie tijdens de begrotingsonderhandelingen afgesproken dat er
een bouwfonds komt met daarin maximaal € 1 miljard. Gemeenten kunnen een beroep doen op het
fonds om lokale nieuwbouwprojecten rendabel te maken.
Verder kunnen woningcorporaties de komende tien jaar een belastingkorting van gemiddeld € 100
miljoen per jaar krijgen als zij overgaan tot nieuwbouw.
Kijk voor meer informatie op:
https://www.ad.nl/politiek/kabinet-gaat-stille-ramp-op-de-woningmarkt-aanpakken~a26c90dd/ en
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kabinet-trekt-miljarden-uit-om-wooncrisis-tebeteugelen~b2842ec8/Nieuwsartikel delen

Extra praktijklerensubsidie voor bbl-plekken landbouw, horeca en recreatie

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft bekendgemaakt dat het van plan is de
Subsidieregeling praktijkleren aan te passen. De aanpassing heeft betrekking op de uitvoering van de
motie Heerma c.s.
Op basis van de nu aangekondigde wijziging zullen leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en
recreatie in het middelbaar beroepsonderwijs de komende vijf jaar (met ingang van het studiejaar
2019/2020) in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor bbl-plekken door
middel van een investering in de scholing van werknemers.
Een bedrag van € 10,6 miljoen zal, voor een periode van vijf jaar, onderdeel uitmaken van de
Subsidieregeling praktijkleren. Dit bedrag wordt ondergebracht in een apart compartiment zodat
werkgevers in de betreffende drie sectoren extra subsidie ontvangen voor het aanbieden van bblleerplekken bovenop het bedrag aan subsidie waarop zij op grond van de huidige regeling praktijkleren
al aanspraak kunnen maken.
Voor de bepaling van de leerbedrijven die in aanmerking zullen komen voor deze extra subsidie worden
de codes van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
gebruikt. Leerbedrijven waarvan de hoofdactiviteit een SBI-code heeft die voorkomt in het overzicht dat
is gepubliceerd als bijlage van de mededeling, kunnen in aanmerking komen voor de extra subsidie
praktijkleren.

Rijk stelt € 180 miljoen beschikbaar voor nieuwe Regio Deals
Om de brede welvaart in Nederland verder te versterken, stelt het Rijk een bedrag van € 180 miljoen
beschikbaar voor een nieuwe openstelling voor Regio Deals.
In Regio Deals werken Rijk en regio samen aan gebiedsgerichte opgaven om de kwaliteit van leven,
werken, wonen, ondernemen, veiligheid, leren en recreëren in regio's verspreid over Nederland te
vergroten. Overheden, bedrijven, bewoners, kennisinstellingen en betrokken organisaties gaan in een
deal aan de slag met een gebiedsgerichte aanpak. Op dit moment wordt al in zestien regio's
samengewerkt aan regionale opgaven. Met de nieuwe openstelling kunnen ook andere regio's
voorstellen aanmelden.
Meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, een passender woningaanbod, het ontwikkelen
van kansrijke sectoren, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en meer perspectief op een
baan zijn voorbeelden van onderwerpen die in een deal opgepakt kunnen worden. Zo richt de Regio
Deal bodemdaling Groene Hart zich op de gevolgen van de bodemdaling voor de infrastructuur,
woningbouw en landbouw en zet de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe in op het verbeteren van de
leefbaarheid en op economische structuurversterking in de regio. Binnenkort stuurt minister Schouten van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een brief aan de Tweede Kamer waarin zij nader ingaat op
de voortgang van de al gesloten Regio Deals uit de eerste en tweede tranche. Van 9 september tot 1
december 2019 kunnen opnieuw voorstellen bij RVO worden aangemeld. Na sluiting van de
inschrijftermijn wordt besloten welke voorstellen nader uitgewerkt worden tot een Regio Deal.
Kijk voor meer informatie op:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/09/06/rijk-stelt-opnieuw-miljoenen-beschikbaar-voorregio-deals (nieuwsbericht rijksoverheid) en
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-50049.html (de formele uitnodiging tot de
aanmelding van voorstellen voor de derde tranche Regio Deals).

Nieuwe aanvraagronde open voor voorbereidende LIFE-projecten

De Europese Commissie heeft een nieuwe aanvraagronde geopend voor voorbereidende projecten in
het kader van het Communautair programma voor het milieu en klimaatactie voor de periode 2014-2020
(LIFE).
Met het LIFE-programma ondersteunt de Europese Unie projecten die passen in het Europese natuur-,
milieu- en klimaatbeleid. Te ondersteunen projecten moeten het beleid verder ontwikkelen of in de
praktijk brengen.
Voorbereidende projecten betreffen projecten ter ondersteuning van specifieke behoeften voor de
ontwikkeling en tenuitvoerlegging van beleid en wetgeving van de EU inzake milieu en klimaat.
Aanvragen kunnen worden ingediend door alle in de EU geregistreerde rechtspersonen. De
ondersteuning bedraagt maximaal 60% van de subsidiabele kosten.
Aanvragen voor de nu geopende derde aanvraagronde kunnen worden ingediend tot en met 4
november 2019, 11 januari 2020 dan wel 25 maart 2020.
Kijk voor meer informatie op:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-call-proposals-preparatory-projects-third-round

Provincie Noord Brabant nieuws
Nieuwe Brabantse subsidie voor toezicht op energiebesparing kantoren
De provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling energie Noord-Brabant (SENB) uitgebreid met de
nieuwe paragraaf 'Stimulering toezicht energiebesparende maatregelen kantoorpanden'.
Op basis van deze nieuwe paragraaf kunnen gemeenten subsidie aanvragen voor projecten gericht op
het houden van toezicht op het nemen van energiebesparende maatregelen in kantoorpanden. Te
ondersteunen projecten moeten gericht zijn op kantoorpanden die jaarlijks ten minste 25.000 m3
aardgasequivalenten aan brandstoffen of ten minste 50.000 kWh aan elektriciteit verbruiken.
De subsidie bedraagt € 750 per kantoorpand, tot een maximum van in totaal € 49.500.
Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 oktober tot en met 20 december 2019. Voor deze
aanvraagperiode is een budget van € 200.000 beschikbaar, dat verdeeld wordt op volgorde van
binnenkomst van de aanvragen.

Vier ton extra voor Brabantse vouchers agrarische bouwpercelen
De provincie Noord-Brabant stelt € 400.000 extra beschikbaar voor de Subsidieregeling vouchers
agrarische bouwpercelen Noord-Brabant (VABPNB).
Het subsidieplafond voor 2019 gaat dankzij het nu beschikbaar gestelde extra budget omhoog van €
500.000 naar € 900.000, als volgt verdeeld over de volgende twee categorieën:




Maximaal € 250.000 voor eigenaren van vrijgekomen agrarische bouwpercelen (was € 250.000);
Maximaal € 650.000 voor veehouderijen die voornemens zijn om de bedrijfsactiviteiten op hun
agrarisch bouwperceel te beëindigen of om te schakelen (was € 250.000).

Over de regeling
Het doel van de regeling is het revitaliseren van het landelijk gebied door het stimuleren van de
herbestemming van agrarische bouwpercelen en het aanpakken van leegstand van gebouwen op
agrarische bouwpercelen.
In aanmerking voor subsidie komen eigenaren van vrijgekomen agrarische bouwpercelen en
veehouderijen (met uitzondering van nertsenhouderijen) die voornemens zijn om de bedrijfsactiviteiten
op hun agrarisch bouwperceel te beëindigen of om te schakelen.
De subsidie heeft de vorm van een voucher die kan worden ingezet ter dekking van de kosten van
begeleiding door deskundigen die zijn aangesloten bij het Brabants Kennisplatform VABIMPULS. De
hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 4000 (voor aanvragers die btw kunnen verrekenen) en
maximaal € 4839 (voor aanvragers die geen btw kunnen verrekenen).
Aanvragen kunnen tot
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