
Maak kennis met
elektrisch varen
Overzicht subsidieregelingen



Elektrisch varen in Fryslân

Elektrisch varen over de wateren van Fryslân is een prachtige belevenis. 

Met een elektrische boot ‘hoort’ u de rust en ruimte van de Friese meren. 

Elektrische vaartuigen zijn niet alleen stiller, ze houden het water ook nog 

eens een stuk schoner. Bovendien is een elektromotor erg onderhouds-

vriendelijk. Elektrisch varen heeft dus voordelen voor zowel de waterspor-

ter als het milieu.

Moderne elektrische boten zijn even snel als vaartuigen met een verbrandingsmotor. Met een 

geschikte accu kunt u bovendien de hele dag doorvaren. Wie toch nog de mogelijkheid wil heb-

ben om over te schakelen op diesel of benzine, kan kiezen voor een hybride aandrijving. Dit is een 

combinatie van een elektromotor en een verbrandingsmotor. 

Provincie Fryslân ziet elektrisch varen als een mooie kans. Het gebruik van elektrische boten maakt 

het Friese merengebied extra aantrekkelijk. Electric-only routes kunnen hierbij een belangrijke rol 

spelen. In 2014 start de provincie met de aanleg van een electric-only vaarrondje tussen Heeg en 

Oudega.

Stifting Elektrysk Farre Fryslân

Sinds 2008 zet Stifting Elektrysk Farre Fryslân (SEFF) zich in om elektrisch 

varen in Fryslân te promoten. “Onze focus ligt daarbij voor een groot deel 

op het creëren van meer bekendheid,” vertelt Haije Talsma, voorzitter van 

de stichting. “Zo hebben al zo’n zeventig bedrijven op het gebied van 

elektrisch varen in SEFF-verband deelgenomen aan de grote watersport-

beurzen. Ook hebben we samen met provincie Fryslân opstapdagen geor-

ganiseerd, om belangstellenden elektrisch varen zelf te laten meemaken.”

Inmiddels is elektrisch varen voor organisaties 

binnen de Friese watersportwereld een bekend 

begrip. Maar het mag zich nog wel wat meer 

profileren naar recreanten toe, vindt Talsma. 

“De meeste huurders van boten gaan niet naar 

beurzen en lezen geen watersportmagazines. 

Die moet je dus op een andere manier berei-

ken. Ook bij gemeenten zien wij graag nog 

wat meer bekendheid van elektrisch varen. Met 

SEFF gaan we bekijken hoe we hierin een rol 

van betekenis kunnen spelen.”

Het streven van SEFF en provincie Fryslân is dat 

er in 2015 zo’n drieduizend elektrische boten 

op de Friese wateren varen. Talsma: “De subsi-

Subsidies voor elektrisch varen

Om elektrisch varen te stimuleren, stelt provincie Fryslân subsidie beschikbaar voor 

het aanschaffen en ombouwen van particuliere boten. Hieronder vallen ook regelingen 

voor lithium-accu’s en zonnepanelen. Verder is het mogelijk om subsidie aan te vragen 

voor elektrische oplaadpunten. Deze brochure geeft u informatie over de verschillende 

subsidieregelingen.

dieregelingen van de provincie zijn daarbij van 

groot belang. Ik raad mensen aan om hier hun 

voordeel mee te doen zolang dat nog kan. En ik 

hoop dat meer en meer watersporters enthou-

siast raken over elektrisch varen door het eens 

uit te proberen. In stilte varen door het mooie 

Friese merengebied is echt iets bijzonders.  

Die ervaring gun ik iedereen!” 

Kijk voor meer informatie op www.seff.nu.



In combinatie met de in- of ombouw van een nieuwe aandrijving (elek-

trisch of hybride) is subsidie beschikbaar voor het inbouwen van lithium-

accu’s in plaats van lood-accu’s. Met lithium-accu’s kunnen boten langere 

afstanden afleggen zonder tussentijds op te laden. Hierdoor spreekt 

elektrisch varen een nieuwe doelgroep aan.

Subsidie voor aanschaf van of 
ombouw naar elektrische boot

Provincie Fryslân verstrekt subsidie voor het aanschaffen van een  

elektrisch- of hybride aangedreven vaartuig. Ook voor het ombouwen  

van een boot naar een elektrische of hybrideaandrijving is subsidie  

beschikbaar. 

Zowel bedrijven als particulieren kunnen een 

aanvraag indienen. Het is mogelijk om subsidie 

aan te vragen voor boten met een vermogen  

tot 30 kW. Dit is vergelijkbaar met een  

verbrandingsmotor van circa 90 Pk.  

De provincie heeft voor deze subsidieregeling 

€ 369.000,- gereserveerd. Aanvragen kunt  

u indienen tot eind 2015 of tot het  

subsidie-plafond is bereikt.

Elektrisch Motorvermogen

(Nominaal-S1)

100% Elektrisch 

& Parallel hybride 

(op oude motor)

Parallel hybride

(op nieuwe motor)

Serie 

Hybride

1-2 kW € 750

kleiner dan of gelijk aan 3 kW € 1.500 € 1.500

kleiner dan of gelijk aan 6 kW € 2.200 € 2.700 € 3.700

kleiner dan of gelijk aan 10 kW € 3.300 € 3.800 € 4.800

kleiner dan of gelijk aan 16 kW € 4.600 € 5.100 € 6.600

kleiner dan of gelijk aan 22 kW € 6.900 € 7.400 € 9.400

kleiner dan of gelijk aan 30 kW € 8.000 € 8.500 € 11.000

Afhankelijk van het type aandrijving en het vermogen van de elektromotor  

bedraagt de subsidie voor het aanschaffen van of ombouwen naar een elektrisch  

of hybride vaartuig:

Elektrisch Motor-vermogen 

(Nominaal-S1)

100% Elektrisch & 

Parallel hybride  

(op oude motor)

Parallel hybride  

(op nieuwe 

motor)

Serie 

Hybride

1-2 kW € 1.950

Kleiner dan of gelijk aan 3 kW € 3.500 € 3.500

Kleiner dan of gelijk aan 6 kW € 5.950 € 6.450 € 7.450

Kleiner dan of gelijk aan 10 kW € 9.800 € 10.300 € 11.300

Kleiner dan of gelijk aan 16 kW € 14.600 € 15.100 € 16.600

Kleiner dan of gelijk aan 22 kW € 20.400 € 20.900 € 22.900

Kleiner dan of gelijk aan 30 kW € 26.200 € 26.700 € 29.200

Als er volledig gebruik wordt gemaakt van lithium-accu’s, bedraagt de subsidie  

voor het aanschaffen van of ombouwen naar een elektrisch of hybride vaartuig,  

afhankelijk van het type aandrijving en het vermogen van de elektromotor:

Subsidie voor lithium-accu’s

De subsidieregeling voor aanschaf of  

ombouw van een elektrische boot is eind  

2013 uitgebreid. Er zijn nu ook regelingen 

voor het inbouwen van lithium-accu’s en  

voor het gebruik van zonnepanelen als  

oplader. Deze twee regelingen gelden alleen  

in combinatie met de regeling voor het  

aanschaffen van of het ombouwen naar  

een elektrisch of hybride vaartuig.



Subsidie voor zonnepanelen op boten

Provincie Fryslân geeft subsidie voor het toepassen van zonnepanelen 

op boten. Het gebruik van deze panelen is een nieuwe ontwikkeling. 

Zonnepanelen hebben een goed rendement en zijn er in twee typen: 

standaard panelen en flexibele, overloopbare panelen. 

Standaard panelen Flexibele overloopbare 

panelen

Nominale subsidie € 0,50 per Wattpiek € 3,33 per Wattpiek

Toeslag rendement  

(kan ook negatief zijn)
€ 0.50 x (R/160 – 1)  

per Wattpiek

€ 3,33 x (R/160-1)  

per Wattpiek

Maximum subsidiebedrag 

zonnepanelen
€ 5.000 € 10.000

R = Rendement van het paneel in Wattpiek per m2

Op www.fryslan.nl/schoonvaren kunt u de hoogte van subsidie voor zonnepanelen berekenen.

Subsidie voor elektrische 
oplaadpunten
Er is subsidie beschikbaar voor oplaadpunten aan het Friese vaarnetwerk 

en voor oplaadpunten in een jacht- of passantenhaven in Fryslân. Een 

oplaadpunt is een paal of kast, met minimaal drie aansluitpunten van 

230V/16A en minimaal één aansluitpunt van 400V/25A. U moet per op-

laadpunt een aanvraag indienen.

Het oplaadpunt moet herkenbaar zijn (met 

voorgeschreven sticker of bord) en groene 

stroom leveren. Ook moet het voldoen aan 

gestandaardiseerde stekkersystemen. De instal-

latie moet door een erkend bedrijf worden 

uitgevoerd. Daarnaast moeten er tenminste drie 

beschikbare ligplaatsen in de buurt zijn.

Het subsidieplafond voor deze regeling 

bedraagt € 300.000,-. De subsidie bedraagt 

maximaal 50% van de kosten voor de aanleg 

van een oplaadpunt. Er geldt een maximum 

subsidiebedrag van € 5.000,- per aanvraag. 

Aanvragen kunt u indienen tot en met eind 

2015 of tot het subsidieplafond is bereikt.

De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van onderstaande tabel:

Waar kunt u opladen?

Wie elektrisch vaart wil graag zeker weten 

dat er voldoende gelegenheid is om  

de accu op te laden. Dankzij de subsidie-

regeling van provincie Fryslân komen er 

steeds meer oplaadpunten voor elektrische 

boten bij. 

Op www.friesemeren.nl/nl/op-de-kaart kunt u 

zien waar al deze oplaadpunten zijn. 



Subsidie aanvragen

Voor het indienen van een subsidieaanvraag 

vult u het aanvraagformulier in op 

www.fryslan.nl/schoonvaren. 

De volledige en ondertekende aanvraag 

(inclusief bijlagen en voldoende gefrankeerd) 

stuurt u naar:

Hoofd afdeling Subsidiezaken

o.v.v. Stimuleren oplaadpunten elektrisch varen

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

Meer informatie en contact

Meer informatie over de subsidieregelingen 

voor de stimulering van het elektrisch varen 

vindt u op www.fryslan.nl/schoonvaren.

Meer informatie over Het Friese Merenproject 

van provincie Fryslân vindt u op  

www.friesemeren.nl. 

Volg Het Friese Merenproject ook op twitter: 

www.twitter.com/FrieseMeren_nl

Wilt u meer weten of hebt u nog vragen, stuur 

dan een e-mail aan schoonvaren@fryslan.nl.

Colofon

Het stimuleren van elektrisch varen maakt 

onderdeel uit van het programma Duurzame 

Innovaties en Het Friese Merenproject van 

provincie Fryslân.


