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De webinar start om 09:35 uur

◼ Zet je microfoon uit tijdens de webinar

◼ Vragen zijn welkom! Zet je microfoon aan of stel je 
vraag in de chat.

◼ Een opname van de webinar en de presentatie 
worden naderhand beschikbaar.

SUBSIDIEWEBINAR 2021

Maak de vraag af: 
‘Ik wil meer weten over subsidies voor …’

→ Zet je antwoord alvast in de chat



SUBSIDIEWEBINAR 2021



Agrarisch

Industrie

ICT Woningcorporaties

Vastgoed

Sectoren

◼ Agrarisch

◼ Vastgoed

◼ Industrie

◼ Woningcorporaties

◼ ICT

Over Subvention

◼ Subsidieadviesbureau

◼ 35 medewerkers

◼ Twee werklocaties + adviesloket

◼ Zwolle

◼ Enschede

◼ Adviesloket Universiteit 
Twente

INTRODUCTIE



SUBVENTION AGRARISCH



MILIEU-INVESTERINGSAFTREK (MIA) EN 

WILLEKEURIGE AFSCHRIJVING (VAMIL)

◼ 13,5%, 27% of 36% extra aftrek

◼ 75% willekeurige afschrijving

Belangrijk

◼ Binnen 3 maanden na opdracht aanvragen

◼ Voortbrengingskosten

◼ Vooraf overleg kan zinvol zijn

Nieuwe mogelijkheden

◼ Agroforestry

◼ Mobiel elektrisch hijswerktuig

◼ Hybride aangedreven trekker

◼ Onkruidbestrijdingsmachine op basis van stroom

◼ Elektrische hoogwerker voor boom- en fruitteelt > Meer weten

https://www.subvention.nl/agrarisch/milieu-investeringsaftrek-mia-en-vamil-voor-de-landbouw-milieulijst-2021/


MILIEU-INVESTERINGSAFTREK (MIA) EN 

WILLEKEURIGE AFSCHRIJVING (VAMIL)

Gebleven

◼ MDV Stallen

◼ Biologische stallen

◼ Afdekinstallatie sleufsilo

◼ Mechanische onkruidbestrijding

◼ Insectenkwekerij

◼ Voerrobot

◼ Getrokken elektrische voermengwagen

◼ Spuitmachine

◼ Elektrische voertuigen

Vervallen

◼ PlanetProof kas

◼ PlanetProof gebouw

◼ Loodvrij accupakket

◼ Ontsmettingssysteem voor water

> Meer weten

https://www.subvention.nl/agrarisch/milieu-investeringsaftrek-mia-en-vamil-voor-de-landbouw-milieulijst-2021/


MILIEU-INVESTERINGSAFTREK (MIA) EN 

WILLEKEURIGE AFSCHRIJVING (VAMIL)

Praktijkvoorbeeld

◼ Code “compleet maken”

◼ Mechanische onkruidbestrijdingsmachine op GPS

◼ 27% MIA en 75% Vamil op één of meerdere GPS sets

> Meer weten

https://www.subvention.nl/agrarisch/milieu-investeringsaftrek-mia-en-vamil-voor-de-landbouw-milieulijst-2021/


ENERGIE-INVESTERINGSAFTREK (EIA)

45,5% extra aftrek

Belangrijk

◼ Binnen 3 maanden na opdracht aanvragen

◼ Voortbrengingskosten

◼ Vooraf overleg kan zinvol zijn

Wijzigingen ten opzichte van 2020

◼ WTW op koel- of persluchtinstallaties vervallen

◼ Eisen ledverlichting aangepast

◼ Maximale bedragen koelinstallaties

> Meer weten

https://www.subvention.nl/agrarisch/eia-2021-energie-investeringsaftrek-landbouw/


ENERGIE-INVESTERINGSAFTREK (EIA)

Gebleven

◼ Zonnepanelen t/m 3 x 80 ampère

◼ WTW uit ventilatielucht

◼ Nevelkoeling

◼ Zonneboiler

◼ Warmtepompen

◼ Energie-efficiënte melkkoeling

◼ Toerengeregelde vacuümpomp

◼ Energie zuinige ventilator

Generieke besparing

Op energiebesparende investeringen die een terugverdientijd hebben 

tussen de 5 en 15 jaar kan EIA aangevraagd worden. 

> Meer weten

https://www.subvention.nl/agrarisch/eia-2021-energie-investeringsaftrek-landbouw/


ENERGIE-INVESTERINGSAFTREK (EIA)

Praktijkvoorbeeld generieke besparing

◼ Horizontale voermengwagen

◼ Klant mengt 3 uur per dag

◼ Dieselbesparing door:

◼ Kortere mengtijd

◼ Lager toerental

◼ EIA aangevraagd over € 59.000

> Meer weten

https://www.subvention.nl/agrarisch/eia-2021-energie-investeringsaftrek-landbouw/


INVESTERINGSSUBSIDIE DUURZAME ENERGIE (ISDE)

◼ Geldelijke subsidie

◼ Alleen voor bestaande bouw

◼ Aanvragen voor investering

Investeringscategorieën

◼ Zonnepanelen

◼ Kleine windmolen

◼ Zonneboiler

◼ Warmtepomp tot 70kW

Let op!

Er moet een keuze gemaakt worden tussen EIA of ISDE

> Meer weten

https://www.subvention.nl/agrarisch/isde-2021-subsidie-voor-warmtepompen-zonnepanelen-zonneboilers-en-windmolens-agrarisch/


INVESTERINGSSUBSIDIE DUURZAME ENERGIE (ISDE)

Zonnepanelen

◼ Maximaal 3 x 80 ampère

◼ Minimaal 50.000 kWh eigen verbruik

◼ € 125 per kWp

Windmolen

◼ Maximaal 3 x 80 ampère

◼ Omgevingsvergunningplichtig

◼ +/- € 9.000 per windmolen

> Meer weten

https://www.subvention.nl/agrarisch/isde-2021-subsidie-voor-warmtepompen-zonnepanelen-zonneboilers-en-windmolens-agrarisch/


MAATLAT DUURZAME VEEHOUDERIJ (MDV)

◼ 27% of 36% MIA

◼ 75% Vamil

◼ Afschrijven tot restwaarde

Instapeisen

◼ Emissiearme stal

◼ Voldoende daglichttoetreding

◼ Voor een aantal categorieën geldt een maximale dierbezetting

Belangrijk

Eerst een certificaat stalontwerp, dan pas MIA/Vamil aanvragen

> Meer weten

https://www.subvention.nl/agrarisch/mdv-2021-milieu-investeringsaftrek-en-vamil-voor-maatlat-duurzame-veehouderij/


MAATLAT DUURZAME VEEHOUDERIJ (MDV)

Thema’s

◼ Ammoniak

◼ Dierenwelzijn

◼ Diergezondheid

◼ Klimaat

◼ Fijnstof

◼ Bedrijf en omgeving

◼ Brandveiligheid

Belangrijkste wijzigingen

◼ Dierenwelzijn vleesvarkens en vleeskalveren

◼ Klimaat alle diercategorieën

◼ Klimaat melkvee > Meer weten

https://www.subvention.nl/agrarisch/mdv-2021-milieu-investeringsaftrek-en-vamil-voor-maatlat-duurzame-veehouderij/


MAATLAT DUURZAME VEEHOUDERIJ (MDV)

Voorbeeldproject Maatschap Boks

◼ Resultaat: een moderne stal die energie bespaart, een lagere milieubelasting 

heeft en zorgt voor een beter welzijn van de koe. 

◼ Stal voor 199 melkkoeien, ecovloer, melkrobots en zonnepanelen

◼ MDV > 27% MIA + 75% Vamil

◼ EIA op de frequentiegeregelde vacuümpomp en energie-efficiënte melkkoeling



JONGE LANDBOUWERSREGELING

◼ Geldelijke subsidie

◼ Maximaal 30% subsidie

◼ Maximaal € 20.000 subsidie

◼ Tot en met 40 jaar

Subsidiabele investeringen

◼ Zie investeringslijst

◼ Duurzame investeringen

Regeling gesloten

Regeling gesloten na 12 februari, jaarlijks terugkerend

Ook in 2021/2022 nog een openstelling!
> Meer weten

https://www.subvention.nl/agrarisch/jonge-landbouwers-pop3-fysieke-investeringen-2020-2021/


SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN STIKSTOF

◼ SBV Innovatiemodule

◼ SBV Investeringsmodule

◼ Regenwateropvang

Dit jaar

◼ Investeringssubsidie fijnstofreductie (zomer)

◼ Innovatiesubsidie ammoniak- en methaanreductie (van 24 februari - 4 mei)

◼ Ontwikkelen stalsysteem

◼ Emissiemetingen

Tip

Geef projecten voor de innovatiemodule snel door!

> Meer weten

https://www.subvention.nl/agrarisch/subsidiemodule-innovatie-brongerichte-verduurzaming-stal-managementmaatregelen/


OVERIGE SUBSIDIES

SDE++

◼ Exploitatiesubsidie

◼ Transportindicatie

◼ Najaar 2021

POP3+

◼ Plattelandsontwikkelingsprogramma

◼ Tussenjaar

◼ Voortzetting POP3

En verder

◼ Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

◼ MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

◼ Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) > Meer weten

https://www.subvention.nl/webinar-agrarisch/
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VRAGEN?

Meer weten?

◼ Presentatie en terugkijken:

subvention.nl/webinar-agrarisch 

◼ Geen subsidies missen: 

subvention.nl/nieuwsbrief

◼ Volg ons op LinkedIn of Twitter

Vragen?

◼ agrarisch@subvention.nl

◼ Subvention Zwolle 038 - 853 13 85

◼ Subvention Enschede 053 - 434 85 12

https://www.subvention.nl/webinar-agrarisch/
http://www.subvention.nl/nieuwsbrief
https://nl.linkedin.com/company/subvention-bv
https://twitter.com/subventionbv
mailto:agrarisch@subvention.nl

