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Rijksoverheid, provincies, gemeenten en ook fondsen stimuleren de
ontwikkeling en de verduurzaming van wooncoöperaties met leningen,
subsidies en pilotprogramma’s. We laten je graag zien op welke deuren
je zoal kunt aankloppen. Hebben we een regeling gemist? Laat het ons
weten.

STIMULERINGSREGELINGEN EN SUBSIDIES
STIMULERINGSREGELING WONEN EN ZORG (SWZ)
Kleinschalige innovatieve woonvormen voor 55-plussers kunnen op steun van de staat
rekenen. SWZ helpt bij de financiering van die initiatieven die wonen, ondersteuning en
eventueel zorg combineren. Voor de initiatieffase is een subsidie beschikbaar van
maximaal € 20.000 per plan. Voor de planontwikkelfase is een lening mogelijk tot €
200.000. Als je het plan realiseert en vervolgens verhuurt/verkoopt wil de staat zich borg
stellen voor maximaal 15% van de stichtings- en/of verwervingskosten in deze fase. Meer
informatie

STIMULERINGSREGELING ONTMOETINGSRUIMTE IN OUDERENHUISVESTING (SOO)
De Rijksoverheid biedt een subsidie voor de bouw van een ontmoetingsruimte in
woonvormen voor ouderen. Dat doet de Rijksoverheid omdat ze geclusterd wonen voor
ouderen mogelijk wil maken. Meer informatie

NEDERLANDS RESTAURATIEFONDS
Het Restauratiefonds verstrekt leningen voor het restaureren, herbestemmen en
verduurzamen van monumenten aan de eigenaren van die monumenten. Net als de bank
financieren ze tot circa 70% van de marktwaarde van het pand (na verbouwing). Ze
hanteren bovendien een aantrekkelijke rente. Meer informatie

IN AMSTERDAM
LEENFONDS VOOR WOONCOÖPERATIES AMSTERDAM
Amsterdamse wooncoöperaties kunnen een beroep doen op het Leenfonds voor
wooncoöperaties van Gemeente Amsterdam. De stimuleringslening bedraagt maximaal
€ 50.000 en bestaat uit twee delen. Het eerste deel is voor de planontwikkeling (maximaal
€ 15.000). Het tweede deel is voor de realisatiefase (maximaal € 50.000 minus het
leenbedrag uit de planfase). Dit deel is bedoeld om het financieringsgat te dichten dat
overblijft nadat de bank de hypotheek heeft verstrekt aan de wooncoöperatie en de leden
eigen geld hebben ingebracht. Meer informatie

SUBSIDIE DUURZAME ZELFBOUW AMSTERDAM
Wooncoöperaties kunnen een subsidie aanvragen voor het realiseren van een of meer
duurzame nieuwbouwwoningen in Amsterdam. Meer informatie

DUURZAAMHEIDSFONDS AMSTERDAM
Wooncoöperaties in Amsterdam kunnen een voordelige lening aanvragen voor de
verduurzaming van hun project. Denk aan het plaatsen van zonnepanelen op daken, het
installeren van warmte-koude opslag of gebouwen verduurzamen door energiebesparing.
De leningen worden verstrekt tegen 1,6 % rente en een maximale looptijd van 20 jaar.
Meer informatie

IN DE PROVINCIES
STADMAKERSFONDS UTRECHT
Het Stadmakersfonds ondersteunt duurzame projecten van creatieve initiatiefnemers,
die zich inzetten voor een meer gelijkwaardige, leefbare en gelukkige buurt, en die
maar moeizaam een financiering kunnen krijgen. Het fonds focust zich nu nog op
projecten in de provincie Utrecht, dankzij financiering vanuit Provincie Utrecht, maar
hoopt ook andere provincies te betrekken. Meer informatie

SUBSIDIE PROVINCIE BRABANT
Brabant stimuleert nieuwe woonvormen en heeft het Actieprogramma Nieuwe
Woonvormen en Zelfbouw in het leven geroepen. Dit programma stelt subsidies ter
beschikking voor initiatieffase, ontwikkelfase en realisatiefase. Meer informatie

SUBSIDIE PROVINCIE DRENTHE
Drenthe kent een subsidieregeling voor collectieve wooninitiatieven. Zij kunnen een
startsubsidie aanvragen van maximaal € 5.000 (tot 1 november 2023). Daarnaast kunnen
zij in de ontwikkelfase van het initiatief een renteloze lening aanvragen van maximaal €
50.000 (€ 2.500 per woning). Hiervan kunnen bijvoorbeeld de kosten van een architect of
het opstellen van een programma van eisen worden betaald. Meer informatie

SUBSIDIE PROVINCIE GELDERLAND
Gelderland kent een subsidie voor de haalbaarheidsfase van maximaal € 17.500 om
voorbereidingskosten te dekken, denk aan het opstellen van een projectplan en het
inschakelen van een procesbegeleider. Daarnaast bieden ze in de ontwikkelfase nog een
renteloze lening van maximaal € 10.000 aan met een looptijd van maximaal 2 jaar voor
onder meer ontwerp en procesbegeleiding. Meer informatie

SUBSIDIE PROVINCIE LIMBURG
Provincie Limburg stelt subsidies beschikbaar voor wooninitiatieven. Voor de
planvormingsfase bedraagt het subsidiebedrag maximaal 50% van de kosten, met een
maximum van € 10.000 per project en per aanvrager. Voor de realisatiefase bedraagt het
subsidiebedrag maximaal € 12.500 per woning en maximaal € 200.000 per project en per
aanvrager. Meer informatie

SUBSIDIES PROVINCIE OVERIJSSEL
Provincie Overijssel biedt een aantal subsidieregelingen:
Zo is er de Subsidie Stimuleren wooninitiatieven voor het realiseren van
wooneenheden in leegstaand vastgoed of op braakliggende terreinen. De bijdrage is
maximaal 100% van de kosten met een maximum van € 100.000 per aanvraag.. Meer
informatie
De Subsidie Impuls circulair bouwen ondersteunt onder meer het uitvoeren van
innovatieve voorbeeldprojecten in circulair bouwen. De bijdrage is maximaal 100% van
de kosten met een maximum van € 10.000 per woning en € 100.000 per aanvraag.
Meer informatie
De Subsidie Zelfstandig leven en gezond bewegen ondersteunt verkenningen (bijv.
haalbaarheidsonderzoeken) en projecten (zelfstandig leven). De bijdrage voor een
verkenning is maximaal 90% van de kosten met een maximum van € 15.000 per
aanvraag. De bijdrage voor de uitvoering van een project is maximaal 75% van de
kosten met een maximum van € 75.000 per aanvraag. Meer informatie
De Subsidie Leefbaar platteland 2.0 ondersteunt plannen van initiatieven, die de
leefbaarheid van het platteland versterken. De bijdrage is 100% van de kosten met een
maximum van € 100.000 per aanvraag. Meer informatie

SUBSIDIE PROVINCIE ZUID-HOLLAND
Provincie Zuid-Holland kent een Subsidieregeling plankosten collectieve wooninitiatieven.
Initiatiefnemers kunnen € 15.000 aanvragen voor de inhuur van een professioneel
begeleider bij het opstellen van een projectplan, waarin de haalbaarheid van het project
wordt onderzocht. Meer informatie

SUBSIDIE DUURZAAMHEIDSINITIATIEVEN BURGERCOLLECTIEVEN NOORD-HOLLAND
Noord-Holland kent een duurzaamheidssubsidie toe aan wooncoöperaties, als hun
activiteiten leiden tot concrete investeringen in duurzaamheidsinitiatieven door burgers. Je
kunt denken aan kosten voor zaalhuur, inhuur van deskundigen, apparatuur of trainingen.
Vergoed wordt 100% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 10.000. Meer informatie

OVERIGE DUURZAAMHEIDSSUBSIDIES
Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Meer informatie
Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) (voor bestaande
bouw). Meer informatie
Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VVE. Meer informatie
Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner. Meer
informatie
Subsidie voor zonnepanelen. Deze regeling verschilt per gemeente. Onderzoek zelf de
mogelijkheden.
Subsidie voor gevel-, vloer- en dakisolatie en subsidie voor groene daken. Iedere
gemeente hanteert andere regels. Kijk op de site van jouw gemeente of bel ze even.
BTW terugvragen op zonnepanelen. Meer informatie voor particulieren. Meer
informatie voor verenigingen

LENINGEN VOOR VERDUURZAMING
Energiebespaarlening (voor particulieren of VVE’s). Meer informatie
De Groene Hypotheek. Meer informatie

