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MIA circulair bouwen en klimaatadaptatie
Via de

Milieu Investeringsaftrek

(MIA) en de

Regeling groenprojecten

zijn in

2019 voor bijna 240 miljoen euro aan aanvragen ingediend voor investeringen in
circulair en klimaat adaptief bouwen.

In

2021

kunnen corporaties voor circulair bouwen en klimaatadaptatie weer gebruik

maken van de MIA. Op de Milieulijst staan codes voor circulaire utiliteitsgebouwen,
woningen en circulaire gebouwgevels.

Verder zijn

circulaire producten

in de lijst

opgenomen zoals bio-asfalt, circulaire keukens, modulaire wandsystemen, circulaire
PV-panelen, groene gevels, sportvelden met regenwateropvang en
regenwaterinfiltratie,
Keramische bakstenen met ten minste 60% gerecycled materiaal, isolatiemateriaal
uit 100% gerecycled polystyreen, geopolymeer betontegel met ten minste 80%
gerecycled materiaal, circulaire vloerbedekkingen en akoestische panelen van
schapenwol.
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Het belastingvoordeel op een groen dak of groene gevel kan
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met de MIA\Vamil netto oplopen tot

12% .

Zoeken in de milieulijst

kan op het thema klimaatadaptatie via deze link
Het gaat om:

Vegetatiedak ,

1:

milieulijst code F5300

2:

Gevel- of muurbegroeiingssysteem,

3:

Versterken van gebiedseigen biodiversiteitsfactoren ,

milieulijst code F5301
al dan niet in

combinatie met het verminderen van hittestress of stedelijke warmte-eiland
effecten, milieulijst code F5105

MIA CIRCULAIR BOUWEN
In

MIA lijst

kan je ook zoeken op het milieudoel

circulair ondernemen.
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Andere mogelijk interessante regelingen zijn: Circulaire ketenprojecten, DEI+,

HANDELINGSPE

DE SLAG

MOOI, EIA, ISDE, WBSO, SBIR, Regeling Groenprojecten, MIT, SDE++, SAH, SEEH,

ECTIEF

INTERREG, RVV, Horizon 2020, Innovation Fund, LIFE.
Via deze link vind je meer informatie over deze regelingen. Bij de zoekfunctie typ
je de naam in bijvoorbeeld Regeling Groenprojecten en vind je meer informatie.
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NK Tegelwippen 2021
Vraag jouw gemeente of deze meedoet. Het levert jouw corporatie en huurders
voordeel op. Bijvoorbeeld een gratis tegelservice voor huurders om tegels af te
voeren. Meer informatie vind je hier.

Lokale regelingen duurzaamheid en groen wonen voor corporaties
Kijk daarvoor op je de website van je eigen gemeente en Provincie. Het landelijke
overzicht van lokale regelingen vind je hier.

Europese regelingen
Ook vanuit Europese fondsen en regelingen zijn er mogelijkheden. Het is raadzaam
om aan te sluiten bij initiatieven bijvoorbeeld via de kennisinstelling in je regio. De
belangrijkste fondsen tot 2024 zijn:
MEER
•

EFRO :

•

Interreg :

•

Horizon :

•

Elena :

INFORMATIE

Innovatie (SNN, Op Oost, Stimulus Zuid, Kansen voor West)
Grensoverschrijdend (RVO)
Grote research consortia (Housing Europe)

Technische ondersteuning (EIB, meer info via RVO)

Volg het Europa dossier van Aedes via deze link. Het Corona herstelfonds zal
nieuwe kansen bieden.

Meer informatie:

Marlou Boerbooms
Community manager corporaties voor Samen Klimaatbestendig
Facilitator Groene Huisvesters
Telefoon 0651225442
Mail:

Marlou@samenklimaatbestendig.nl

