
Alle glastuinders en samenwerkingsverbanden van glastuinders die 

willen investeren in LED-verlichting en energie willen besparen kunnen 

gebruik maken van de subsidieregeling ‘Energie-efficiënte glastuin-

bouw’. Om een beroep te kunnen doen op deze subsidieregeling zijn er 

een aantal voorwaarden opgesteld.

Uitbreiding EG-regeling

Vanaf 18 juni is de bestaande EG-regeling uitgebreid voor investeringen 

in LED-verlichting. Dit geldt voor:

• De vervanging van alle aanwezige SON-T belichting door LED- 

belichting in bestaande kassen.

• Installatie van LED-belichting in nieuwbouwkassen en onbelichte 

bestaande kassen. 

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van deze subsidie moet uw LED-installatie aan een 

aantal voorwaarden voldoen: 

• Vermogen: het totale geïnstalleerd vermogen van de LED- 

verlichting is maximaal 80% van het SON-T vermogen. Dit is per 

gewas bepaald. 

• Efficiency: de specifieke lichtstroom ≥ 2,50 micromol fotonen per 

seconde per Watt.

• Spectrum: het spectrum mag niet meer dan 10% licht met een  

golflengte van 400–500 nm bevatten en moet meer dan 5% licht 

met een golflengte van 500–600 nm bevatten.

• De installatie van de vervanging van álle aanwezige SON-T belich-

ting door LED-belichting in bestaande kassen mag niet leiden tot 

een hoger geïnstalleerd lichtvermogen in de desbetreffende kas.

• Binnen 5 jaar na het verlenen van de subsidie wordt het geïnstal-

leerde lichtvermogen in de desbetreffende kas niet verhoogd.

De subsidie

• De maximale subsidiabele kosten bedragen € 0,35 per micromol per 

seconde per m2 geïnstalleerd kasoppervlak.  

• Over de subsidiabele kosten komt 25% in aanmerking voor subsidie 

(maximum € 500.000,-).

• Subsidie aanvragen is mogelijk tot 1 december of tot wanneer het 

budget van € 7.000.000,- is uitgeput.
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