
SUBSIDIES

Nationale overheid:
ISDE

Nationaal Isolatie Programma

Lokale overheid:
Groene daken
Regenpijpen



➢ Voor “eigen huis” eigenaren:

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

financieringswijzer/isde/woningeigenaren

o Vanaf 2022: 30% bijdrage aan kosten

➢

➢ Voor VVE’s:

o https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-

ondernemen/gebouwen/energiebesparen-voor-vereniging-van-

eigenaars

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/energiebesparen-voor-vereniging-van-eigenaars


➢ Nu de mogelijkheid om landelijke subsidie te krijgen, de overheid 

betaalt mee aan het verduurzamen van de woning > 30%!

➢ Direct verlagen van de energielasten en verhogen van het comfort.

➢ In stappen voorbereid op de toekomst (andere manier van 

verwarmen)

➢ Hogere subsidiebedragen in 2022 en lagere aantal m2

➢ ISDE-subsidiepot 2022: € 228 miljoen. Nu resterend: €175 miljoen 



➢ Voor particuliere woningeigenaren waarvoor de woning hoofdverblijf 

is (of na renovatie wordt)

➢ Geldt voor 5 soorten  isolatiemaatregelen: 

o vloer- en/of bodemisolatie, 

o gevelisolatie, 

o spouwmuurisolatie, 

o dakisolatie, 

o glas

➢ Ofwel 2 isolatiemaatregelen, 

➢ ofwel 1 isolatiemaatregel en een aanvullende andere maatregel 

uitvoeren: 

o warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op warmtenet



Subsidiebedragen en isolatiewaardes

Subsidiebedrag per m2 Minimaal vereiste 
m2 Maximaal m2 Minimale Rd-

waarde [m2 K/W]

Uitvoeringsdatum 
vanaf 1-1-2022

Uitvoeringsdatum 
voor 1-1-2022

Gevelisolatie € 38 € 25 10 170 3,5

Spouwmuurisolati
e

€ 8 € 5 10 170 1,1

Dakisolatie € 30 € 20 20 200 3,5

Zolder/vlieringvloe
r

€ 8 € 5 20 130 3,5

Vloerisolatie € 11 € 7 20 130 3,5

Bodemisolatie € 6 € 4 20 130 3,5



Glas: Vervanging van 10 m2 glas voor HR++ glas beneden:

➢ 10 m2 glas x €53 = € 530 subsidie

Dakisolatie binnenzijde: 40 m2 - isolatiewaarde Rd 3,5

➢ 40 m2 x €30 = € 1.200 subsidie

Subsidie totaal: € 1.730 voor 2 maatregelen

Vloerisolatie:  40 m2  – isolatiewaarde Rd 3,5

➢ 40 m2 x €11 = € 440 subsidie

Spouwmuurisolatie: 100 m2 – isolatiewaarde Rd 3,5

➢ 100 m2 x €11 = € 1.100 subsidie

Subsidie totaal: € 1.540 voor 2 maatregelen



➢ Eerst nemen maatregelen, dan pas subsidie aan vragen

➢ Binnen 12 maanden na realisatie van eerste maatregel subsidie 

aanvragen! En mits betaald.

➢ En indien uitgevoerd binnen zelfde kalenderjaar!

➢ Per onderwerp / adres éénmalig subsidie! Dus bv 1x glas.

➢ Door erkend bouwbedrijf. Niet voor zelf-klussers!

➢ Let op – check de maatregelenlijsten: 

➢ Alleen voor bepaalde merken/typen > meldcode belangrijk!

➢ Alleen voor min/max oppervlak en isolatiekwaliteit



➢ Voor je begint: maak een stappenplan, zodat je stap voor stap toewerkt 

naar een energiezuiniger huis. 

➢ 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)

➢ Bespreek je vragen eventueel in het EnergieBespaarCafé of met een 

keukentafelgesprek 

➢ Tip: glas van vóór 2000 (geen HR of HR++): veel warmteverlies



➢ Check vóór je begint aan het hele traject van aannemer zoeken etc. wat 

de subsidievoorwaarden zijn bij RVO: https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/isde/woningeigenaren

➢ Let goed op de voorwaarden per maatregel!

➢ Kies een uitvoerende partij die is aangesloten bij een branchevereniging 

b.v. VENIN of Bouwgarant

➢ Maak foto’s voor en tijdens realisatie > aantonen uitvoering

➢ Verzamel facturen en betaalbewijzen voor aanvraag.

➢ Zie voor hulp bij online aanvraag >> checklist op energierijkhouten.nl

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


1. Groene daken  - sedum -

OF

2. 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 bestaande panden in de woonkernen

➢ Minimale netto oppervlakte groendak 6 m2

➢ Waterberging minimaal 15 liter per m2

➢ Eerst aanvragen, dan pas start werkzaamheden. 

➢ Na toekenning binnen 6 maanden afronden.

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

➢ Lees goed alle voorwaarden: https://www.houten.nl/subsidies/subsidie-

voor-aanleg-van-een-groen-dak > Gratis adviesgesprek door gemeente!

➢ Als subsidiepot op is, dan doorschuiven naar volgend jaar.

https://www.houten.nl/subsidies/subsidie-voor-aanleg-van-een-groen-dak


➢ Alleen voor woningeigenaren van panden op riool

➢ Regenwater afvoeren naar ondergronds infiltratiesysteem, niet naar 

buren

➢ Af te koppelen oppervlak dak is minimaal 20 m2

➢ Afkoppelen regenpijp: €30,- per m2 afgekoppeld dak, max €750,-

➢ Eerst subsidie aanvragen, dan start werkzaamheden

➢ https://www.houten.nl/subsidies/subsidie-afkoppelen-regenwater-van-

riool > gratis adviesgesprek door gemeente

https://www.houten.nl/subsidies/subsidie-afkoppelen-regenwater-van-riool


Meer weten? 

EnergieRijkHouten.nl


