
 Waarom gunstig

 Wanneer subsidie

 Aandachtspunten

 Rekenvoorbeeld

 Voorbereiding

 Gemeentelijke subsidie



 Nu de mogelijkheid om landelijke subsidie te krijgen, de 

overheid betaalt mee aan het verduurzamen van de 

woning.

 Direct verlagen van de energielasten en verhogen van 

het comfort.

 In stappen voorbereid op de toekomst (andere manier 

van verwarmen)

 Is de subsidiepot bij aanvraag leeg, dan kun je het jaar 

erop alsnog subsidie aanvragen



 Voor particuliere woningeigenaren waarvoor de 

woning hoofdverblijf is (of na renovatie wordt)

 Geldt voor 5 soorten  isolatiemaatregelen: vloer- en/of 

bodemisolatie, gevelisolatie, spouwmuurisolatie , 

dakisolatie, glas

 Ofwel 2 isolatiemaatregelen, ofwel 1 isolatiemaatregel 

en een aanvullende andere maatregel uitvoeren: 

warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op 

warmtenet

 Tot 2030 jaarlijkse subsidiepot van € 100 miljoen



 Eerst isoleren/aanschaffen warmtepomp, dan pas 

subsidie aan te vragen

 Binnen 12 maanden na realisatie van eerste maatregel 

subsidie aanvragen

 Let op: alleen voor bepaalde merken/typen!



 Vervanging van 10 m2 glas voor HR++ glas en 

dakisolatie binnenzijde met isolatiewaarde Rd 3,5

 10 m2 glas levert 10 x €35 = € 350 aan subsidie op

 30 m2 dakisolatie levert 30 x € 20 = € 600 op



 Voor je begint: maak een stappenplan, zodat je stap 

voor stap toewerkt naar een energiezuiniger huis. 

Hierbij kan Energierijk Houten helpen (respons <48u)

 Met het stappenplan zorg je ervoor dat de maat-

regelen zijn afgestemd op je huis en je wensen en in 

een logische volgorde worden genomen (no regret)

 Laat een warmtescan maken van je huis (via b.v. 

Energierijk Houten): waar zitten de grootste 

warmteverliezen? Let op: hier is wachttijd op. Tip: 

glas van vòòr 2000 (geen Hr): veel warmteverlies



 Check vòòr je begint aan het hele traject van 

aannemer zoeken etc. wat de subsidievoorwaarden 

zijn op de site van RVO

 Er zijn nl. specifieke eisen: alleen bepaalde 

isolatiematerialen/merk en bepaalde apparaten , 

bepaalde hoeveelheid/oppervlakte te isoleren

 Zie https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/isde/woningeigenaren voor de 

voorwaarden per maatregel

 Kies een uitvoerende partij die is aangesloten bij een 

branchevereniging b.v. VENIN of Bouwgarant

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren


 Gemeentelijke subsidie Houten: Groene daken of 

afkoppelen en infiltreren regenwater 

Voordelen groene daken:

 Koel in de zomer (isolerend)

 Dakbedekking eronder gaat langer mee

 Nemen CO2 en fijn stof op

 Minder regenwateroverlast (buffer)

 Goed voor insecten o.a. bijen

 Geluidsdempend

 Soms ook combi met zonnepanelen mogelijk



 Alleen voor woningeigenaren in de woonkernen

 Minimale netto oppervlakte groendak 6 m2

 Waterberging minimaal 15 mm per m2

 Eerst aanvragen, dan pas start werkzaamheden

 Subsidie is €25,- per m2 groendak, max. €750,-



 Alleen voor woningeigenaren van panden op riool

 Af te koppelen oppervlak dak is minimaal 20 m2

 Eerst subsidie aanvragen, dan start werkzaamheden

 Afkoppelen regenpijp: €30,- per m2 afgekoppeld dak

 Max €750,-

 Regenwater afvoeren naar ondergronds 

infiltratiesysteem, niet naar buren



Meer weten? 

EnergieRijkHouten.nl


