
 

 

 

 

Heeft de gemeente Steenbergen een subsidieregeling voor duurzame maatregelen? 

Nee, de gemeente Steenbergen heeft geen subsidieregeling voor duurzame maatregelen. Wel heeft 

de gemeente een stimuleringslening beschikbaar (kijk hier voor meer informatie). Landelijk zijn er 

wel diverse subsidieregelingen, waaronder voor isolatie. Nadere informatie hieromtrent kunt u 

vinden op de website van het Regionaal Energieloket.   

 

Is de stimuleringslening van de gemeente Steenbergen een persoons- of gebouwgebonden 

lening? 

De stimuleringslening van de gemeente Steenbergen is een persoonsgebonden lening. Tenzij u voor 

de hypothecaire lening kiest. Deze is gekoppeld aan het vastgoed object. Mocht u verhuizen, dan 

moet u de lening volledig aflossen.  

 

Is de rente die over de stimuleringslening wordt betaald fiscaal aftrekbaar? 

Dit is een vraag voor de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst is meer informatie te 

vinden over aftrekposten.  

 

Wat is het rentepercentage dat geldt voor de stimuleringslening van de gemeente 

Steenbergen? 

De Stimuleringslening heeft een eigen rentetarief. Het rentepercentage is nu vastgesteld op 1,9% 

voor de consumptieve kredietvorm (dat is een persoonlijk krediet) en 1% voor de hypothecaire 

vorm. Deze rente staat de hele looptijd van de lening vast. 

 

Kan ik deelnemen aan het postcoderoosproject van energiecoöperatie Duurzaam 

Steenbergen als ik al zonnepanelen op het dak van mijn eigen woning heb gerealiseerd? 

Ja, dat kan als u met de zonnepanelen op het dak van uw woning minder energie opwekt dan u 

verbruikt. U ontvangt namelijk alleen korting op de energiebelasting voor het aandeel energie dat u 

zelf verbruikt. 

 

Een voorbeeld: Een kleinverbruiker verbruikt 5000 kWh. Hij wekt zelf 3000 kWh op achter de meter. 

Hiervan gebruikt hij direct 1200 kWh en de overige 1800 kWh wordt ingevoed op het net. Van het 

energiebedrijf heeft hij nog 3800 kWh nodig. Hij leverde eerder 1800 kWh terug, dit mag gesaldeerd 

worden. Daarnaast kan deze verbruiker voor maximaal 2000 kWh (totale verbruik minus reeds 

zelfopgewekte energie) deelnemen in een coöperatie om voor de korting op de energiebelasting in 

aanmerking te komen (Bron: Hier Opgewekt). 

 

Heeft de afbouw en afschaffing van de salderingsregeling gevolgen voor de realisatie het 

postcoderoosproject van energiecoöperatie Duurzaam Steenbergen? 

Nee, dit heeft geen gevolgen. Energiecoöperatie Duurzaam Steenbergen is voornemens om op het 

voormalige trainingsveld van voetbalvereniging NVS in Nieuw-Vossemeer een zonneveld te 

realiseren met gebruikmaking van de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel de ‘postcoderoosregeling’ 

genoemd. 

 

De Regeling Verlaagd Tarief is een fiscale regeling die recht geeft op een korting op de 

energiebelasting wanneer een particulier of ondernemer samen met anderen investeert in de 

opwekking van duurzame energie. Belangrijke voorwaarden zijn dat deelnemers binnen het 

postcoderoosgebied wonen, kleinverbruiker van energie zijn en samen een energiecoöperatie of 

vereniging van eigenaren vormen. Voor bedrijven geldt wel een restrictie: een ondernemer mag 

maximaal 20% van het totale kapitaal van de coöperatie inbrengen.    

 

https://organisatie.gemeente-steenbergen.nl/overzicht_organisatie/duurzaamheid/duurzaam_en_levensloopbestendig_bouwen/stimuleringslening/waarom_een_gemeentelijke_stimuleringslening_/
https://regionaalenergieloket.nl/steenbergen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/eigen_woning/u_hebt_een_woning/
https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-regeling-in-het-kort#kun-je-onbeperkt-gebruik-maken-van-de-regeling
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De huidige Regeling Verlaagd Tarief blijft, zoals het er nu naar uitziet, bestaan tot 2021. Door welke 

regeling de Regeling Verlaagd Tarief daarna wordt vervangen is nog onbekend. Er zijn twee 

mogelijke opties in beeld: een eenvoudige subsidieregeling of verbetering van de huidige regeling.  

 

Energiecoöperaties die voor 2021 een postcoderoosproject starten krijgen echter voor (minimaal) 15 

jaar een beschikking. Wanneer er een nieuwe regeling is, kunnen coöperaties samen met hun leden 

besluiten of zij gebruik blijven maken van de regeling waarmee zij gestart zijn of dat het gunstiger is 

om over te stappen naar de nieuwe regeling. 

 

Video’s Regionale Energiestrategie (RES) 

- Wat is de Regionale Energiestrategie? 

- Waarom een Regionale Energiestrategie? 

- Wanneer een Regionale Energiestrategie? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-9K-yheIo9c
https://www.youtube.com/watch?v=-9K-yheIo9c
https://www.youtube.com/watch?v=TgLzL1Do9jM

