Subsidieregeling Schoon en
Emissieloos Bouwmaterieel
(SSEB)
13/04/2022

Waar richt de regeling zich op?
Aanschaf (ZE), retrofit (ZE en SCR) en/of innovatie (ZE) van:
• mobiele bouwwerktuigen (voor land en water)
• Aanschaf (ZE) / retrofit (ZE en SCR) / innovatie (ZE)

• (hulpfuncties voor) bouwlogistieke voertuigen
• Aanschaf (ZE) / innovatie (ZE)

• zeegaande bouwvaartuigen
• retrofit (SCR)

Welk materieel exact: zie bijlage 1 van de regeringstekst ‘lijst van
bouwmachines…’.
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Samenhang met andere maatregelen
Klimaat

Natuur

Gezondheid

Programma SEB

betreft alleen bouwwerken

Adequate
maatregelen

Convenant
Routekaart SEB
Transitiepaden
(aanbestedingen)
Kennis &
uitvoeringsagenda
Toezicht en
Handhaving
Monitoring

Subsidieregeling Schoon en
Emissieloos Bouwmaterieel
(€270 mln)
Kennis- en Innovatieprogramma
(€50 mln)
Middelen voor rijksdiensten
(€180 mln)
Pilotprojecten
(€25 mln)
Gezamenlijke
communicatiestrategie
(markt en overheden)

Ondersteuning
medeoverheden i.o.

Pull maatregelen

Push maatregelen

Omgevingswet – Besluit
bouwwerken
leefomgeving (BBL)

Programma Schoon en Emissieloos Bouwen
SEB geeft invulling aan

Aanpak
stikstofproblematiek
60% stikstof reductie
t.o.v. 2018

Schone Lucht
Akkoord
75% gezondheidswinst t.o.v. 2016

Klimaatakkoord
Klimaatneutrale en
Circulaire Infraprojecten (KCI)
0,4 Mton CO2 t.o.v. 2019
Klimaatneutraal in 2030

Inspectie
SZW

Toelichting: Artikel 4.17 van
het Arbobesluit stelt dat
kankerverwekkende stoffen
vervangen moeten worden
“voor zover dit technisch
uitvoerbaar is”.

Onderdeel van de regeling

Opzet regeling
Bouwwerktuigen (land en water)
<56 kW (>8 kW)

Geen onderdeel van de regeling

Bouwwerktuigen (land en water)
<=560 kW, >= 56 kW

Bouwwerktuigen (land en water)
>560 kW

Zware bouwvoertuigen

Zeegaande bouwvaartuigen

Zero-emissie speciaal-voertuigen.
Aanschafsubsidie

Retrofitsubsidie

Zero-emissie af-fabriek of ombouw nieuw materieel.

Retrofit NOx-nabehandeling (SCR) op
Stage V, af-fabriek of ombouw door
importeur, vanaf 19 kW
Tot 2025.

Elektrische hulpfuncties (electric
PTO).

Retrofit NOx-nabehandeling (SCR) naar
Stage V niveau voor Stage II en III A&B
machines in het veld.

Retrofit NOx-nabehandeling (SCR), affabriek of ombouw door importeur of
bestaande machines in het veld.

Roetfilter (DPF) verplicht, tenzij
aantoonbaar niet mogelijk.

Roetfilter (DPF) verplicht, tenzij
aantoonbaar niet mogelijk.

Ombouw bestaand materieel naar ZE,
alle Stage-niveau’s.

Ombouw bestaand materieel naar ZE.

Tot 2026.

Tot 2025.

Selecte groep offshore schepen
die hoofdzakelijk gebruikt worden
voor bouw/sloop op Nederlands
Continentaal Plat.
Tot 2026.

Ontwikkeling nieuwe zero-emissie toepassingen en zero-emissie ombouwkits
Ontwikkelen en beproeven laad- en tankinfra voor bouwplaatsen.
Innovatiesubsidie

Haalbaarheidsstudies en experimentele ontwikkelingsprojecten.
Opzet vergelijkbaar met DKTI.
Tot 2027.
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Verdeling middelen over de subsidiesporen
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Maximale subsidiebedragen
• 50% van de meerkosten voor MKB, 40% voor grote bedrijven
• Aanschaf en retrofit:
• €300k per machine (of per motor op een schip)
• €1 miljoen per aanvrager per jaar
• Innovatieprojecten
• Haalbaarheidsstudies:
• Experimentele ontwikkeling:

€50k
€1mln
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Afbakening
Middelen richten op de Nederlandse bouwsector
Lijst subsidiabele typen bouwmaterieel

• Ondergrens van 8kW elektrisch vermogen

Bedrijf moet werkzaam zijn in bouwsector (incl. verbouw, onderhoud, sloop)
• SBI-codes
• Verklaring in e-loket: “hoofdzakelijk voor gebruik in bouw en Nederland gedurende
instandhoudingstermijn” (= tenminste 70% van inzet m.u.v. zeegaande
bouwvaartuigen)

Alleen voor in Nederland gevestigde bedrijven
Instandhoudingstermijn: 4 jaar
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Tot slot
• 9 mei: opening SSEB regeling voor aanvragen
• Meer informatie over de regeling is te vinden op:
• https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sseb

• Infosessie RVO is hier terug te zien:

• https://www.youtube.com/watch?v=sWqt_-__O9Y

• Meer informatie over het bredere programma Schoon en Emissieloos
Bouwen (SEB):
• https://www.opwegnaarseb.nl/
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