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Innovatiesubsidies richten zich op technische en sociale 
innovatie, bijvoorbeeld product en procesontwikkeling, 

kennisontwikkeling, human capital en ICT. Visser: ‘Specifiek 
voor duurzaamheidssubsidies worden wij vaak ingeschakeld 
voor advies en het aanvragen van (fiscale) subsidies voor 
verduurzamingsmaatregelen van vastgoed renovaties en de 
duurzame bouw van nieuw vastgoed. In toenemende mate zien we 
subsidiemogelijkheden voor circulair bouwen.’ 

Harde eis in 2050 _‘De overheid heeft als doelstelling 
neergelegd dat we in 2050 een volledig circulaire economie dienen 
te hebben’, zegt Marloes Janssen. ‘Dat houdt in dat alle materialen 
uit gesloopte gebouwen dan hergebruikt moeten worden in nieuwe 
gebouwen en andere toepassingen. Dat gaat wel wat betekenen voor 
de bouwsector, die het overigens helemaal niet zo slecht doet. Want, 
een beetje afhankelijk van welk onderzoek je bekijkt, wordt nu al 
80-85% van al het materiaal gerecycled. Het recyclen is echter best 
lastig. Bijvoorbeeld beton uit een oud gebouw kun je niet zomaar 
hergebruiken. Dat wordt eerst bewerkt om met dezelfde kwaliteit 
te worden ingezet. Op dit moment is er bijvoorbeeld een fiscale 
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voor het meest duurzaam gerenoveerde gebouw van nederland.’

subsidie als je minimaal 30% gerecycled beton gebruikt, dus bij de 
100% zijn we nog niet.’

Fiscaal oF geldbedrag _ Er zijn allerlei verschillende 
regelingen, niet alleen voor gerecyclede materialen, maar ook voor 
andere zaken bij renovaties en nieuwbouw. Visser: ‘Soms zijn 
die voordelen fiscaal, soms gaat het om een geldbedrag. In zijn 
algemeenheid kun je zeggen dat je met de juiste subsidies tussen 
3% en 10% op het investeringsbedrag bij renovatie of nieuwbouw 
kan besparen. Dan gaat het vooral om allerlei bouwkundige en 
installatietechnische elementen die bijdragen aan de energietransitie 
en circulariteit, maar ook gebouwcertificeringen als BREEAM en 
GPR.’

aanHaken in ontwerPFase _ Plus Projects heeft een 
kring van vaste klanten. Visser: ‘Een aantal grote aannemers, 
ontwikkelaars, enzovoorts. Het liefst haken we aan in de 
ontwerpfase. Dan kun je het subsidie-aanvraagproces echt 
optimaliseren en het voordeel maximaliseren. Je bent dan tevens 
op tijd als het gaat om de termijnen die aan veel subsidieregelingen 

zijn verbonden. We benaderen projecten integraal, omdat er vaak 
meerdere subsidies mogelijk zijn en er soms overlap is. Dan moet 
je rekenen welke het beste kan worden toegepast. Belangrijk zijn 
de EIA en de MIA: de energie-investeringsaftrek en de milieu-
investeringsaftrek. Dat zijn in feite twee lijsten met bedrijfsmiddelen 
waar subsidie op mogelijk is. Soms heel specifiek, zoals een 
warmtepomp, vaak ook heel generiek zoals een energielabelsprong, 
“circulair gebouw”, BREEAM, GPR of LEED. We merken dat 
de EIA en MIA toch nog onbekend zijn bij klanten. Maar ze zijn 
vooral dusdanig omvangrijk en bieden zoveel mogelijkheden voor 
toepassingen dat je echt van de hoed en de rand moet weten. Als je 
het goed toepast in een project, kan het veel geld schelen.’

trots _ In het advies voor het gebouw van de Goede Doelen 
Loterijen vlakbij de Amsterdamse Zuidas komt de expertise van 
Plus Projects mooi tot uiting. Janssen: ‘Die hebben een van de 
meest duurzaam gerenoveerde gebouwen, conform de BREEAM-
maatstaf. We hebben voor hen de mogelijkheden in de EIA en MIA 
geoptimaliseerd. De zonnepanelen hebben we apart in een andere 
regeling ondergebracht. Dat was interessanter. En voor een daktuin 
vroegen we subsidie aan bij de gemeente Amsterdam. Een mooie 
opdracht en een goed voorbeeld van hoe wij in elk project maximaal 
advies willen geven.’

nu aan de slag _ Tot slot wijst Visser erop dat het raadzaam 
is om nu te kijken naar de eisen die de overheid stelt voor 
duurzaamheid in het kader van energieverbruik. ‘In 2024 geldt een 
label C verplichting voor alle bestaande gebouwen en in 2030 label 
A. Bij nieuwbouw moeten alle gebouwen in de nabije toekomst 
voldoen aan de BENG-norm. De ingangsdatum stond tot voorkort 
op 1 januari 2020, maar wordt nu iets opgeschort in verband met 
de softwareontwikkeling, verwacht hier echter geen uitstel van jaren. 
De overheid stelt nu nog subsidies beschikbaar, dus het is heel 
interessant om nu investeringen te doen. En er staan bovendien best 
hoge boetes op als je niet op tijd het juiste energielabel hebt. We zien 
dat in de utiliteitsbouw nog maar 40% een geldig energielabel heeft. 
Je moet nu aan de slag.’ 

Welke mogelijkheden 
ziet u om met ideeën, 
concepten, visies, 
investeringen of andere 
initiatieven bij te dragen 
tot de gezonde toekomst 
van steden? gezien 
en bekeken vanuit het 
perspectief van werken. 
Wesley Visser: ‘Als bedrijf 
staan wij voor impact 
op duurzaamheid en 
innovatie. Vanuit die 
missie helpen wij graag 
bedrijven financiering 
via subsidie en 
stimuleringsregelingen 
te vinden voor het 
ontwikkelen van 
innovatieve producten 
en diensten, en voor 
investeringen die nodig 
zijn om steden een 
gezonde toekomst te 
geven.’
_
hoe ziet de werkende 
stad van de toekomst 
eruit, volgens u? Marloes 
Janssen: ‘Vol met 
mooie innovaties op het 
gebied van logistiek en 
mobiliteit die de groei 
aan stedelijke bevolking 
en verkeer in goede 
banen kunnen leiden, 
betere multifunctionelere 

ruimtebesteding 
en duurzamere en 
milieuvriendelijkere 
oplossingen die 
biodiversiteit verhogen.’ 
_
van welke 
kantoorlocaties/
projecten/ worden jullie 
enthousiast en waarom? 
Visser: ‘Projecten waarbij 
duidelijk een intrinsieke 
duurzaamheidsambitie 
is en het niet alleen 
gaat om de financiën. 
Dus ook echt de wil om 
impact te maken op het 
milieuvriendelijkheid, 
het gebruik van minder 
energie en hergebruik van 
materialen.’  
_
Welke technologieën 
en innovaties gaan het 
verschil maken? Janssen: 
‘Klimaatsystemen als 
WKO, zelfvoorzienende 
wijken op het 
gebied van water en 
energie met slimme 
opslagtechnologieën, 
sensoring en ICT in 
alle mogelijke vormen 
en maten en mooie 
oplossingen voor meer 
groen en biodiversiteit in 
de stad, zoals daktuinen.’

Duurzaam bouwen hoeft niet duurder

Ga nu aan de slag met het verbeteren van het energielabel
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