Toelichting op Aanvraagformulier subsidieverlening Mijn Huis Klimaatbewust
Belangrijke subsidievoorwaarden


Op alle aanvragen is de Subsidieregeling Mijn Huis Klimaatbewust van toepassing. U vindt deze regeling op www.huizen.nl.



Subsidie aanvragen kan vanaf 1 januari 2017. De uiterste aanvraagdatum is 1 maart 2020 of eerder, te weten op de dag dat
het subsidieplafond wordt bereikt.



Het bereiken van het subsidieplafond wordt bekendgemaakt op de website www.huizen.nl. Aanvragen die na deze
bekendmaking worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.



Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan particuliere woningeigenaren.



Subsidie wordt alleen verstrekt voor bestaande woningen, niet voor nieuwbouwwoningen. Bestaande woningen zijn woningen
die zijn gebouwd vóór 1 januari 2016.



Gedurende de looptijd van deze verordening kan maar eenmaal subsidie worden aangevraagd. Doel hiervan is om de
administratieve handelingen voor u en de gemeente zo beperkt mogelijk te houden. Als u meerdere maatregelen wilt treffen, is
het dus noodzakelijk dat u daarvoor in een keer subsidie aanvraagt. Noteer dus alle maatregelen op hetzelfde
aanvraagformulier.



Subsidie wordt geweigerd, indien op het moment van de aanvraag al verplichtingen zijn aangegaan met de installateur of
aannemer voor plaatsing van de energiemaatregel.



Subsidie wordt geweigerd, indien de aanvraag een energiemaatregel betreft aan nieuw te plaatsen uitbreidingen aan
woningen, zoals aan- en uitbouwen, erkers en dakkapellen.



Subsidie wordt geweigerd, indien de energiemaatregel door de particuliere woningeigenaar (of bewonende) zelf wordt
geplaatst (zogeheten doe-het-zelfmaatregelen).



Subsidie wordt geweigerd, indien het gaat om plaatsing van dakisolatie, zonnepanelen of zonneboilers en het dak asbest
bevat, tenzij de aanvrager aantoont dat het asbest voor plaatsing van de energiemaatregelen wordt verwijderd.



Subsidie wordt geweigerd, indien het subsidieplafond is bereikt of door toekenning van de subsidie zou worden overschreden.



Alleen volledig en juist ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.



Indien voor de aan te brengen energiemaatregel een omgevingsvergunning is vereist, moet met de aanvraag de (kopie van
de) aanvraag voor de omgevingsvergunning of de al verleende vergunning worden meegestuurd.



Indien voor de aan te brengen energiemaatregel een sloopmelding voor asbest is vereist, moet met de aanvraag de (kopie van
deze) sloopmelding worden meegestuurd.



Offertes die bij de aanvraag worden gevoegd dienen niet ouder dan vier maanden te zijn.



De energiemaatregelen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd zijn opgenomen in de energiesubsidielijst (z.o.z.).
Er geldt een minimumomvang voor diverse maatregelen.



Over de verlening van subsidie beslist de gemeente in volgorde van ontvangst van de aanvragen voor subsidieverlening. Bij
overschrijding van het budget vindt een loting plaats onder alle aanvragen die op de dag van overschrijding zijn ingediend.

Aan deze lijst van voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. Kijkt u voor de volledige Subsidieregeling Mijn Huis
Klimaatbewust op www.huizen.nl.
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Energiesubsidielijst behorende bij de Subsidieregeling Mijn Huis Klimaatbewust
Om in aanmerking te komen voor subsidie, zijn voor de meeste maatregelen kwaliteitseisen en een minimumomvang
van de maatregel per type woning van toepassing.
Minimumomvang per type woning
Energiemaatregel
Spouwmuurisolatie
Gevelisolatie (niet zijnde
spouwmuurisolatie)
Dakisolatie
Bodemisolatie
Vloerisolatie
HR++ glas
Triple glas (driedubbel glas)
Zonneboiler
Zonnepanelen (pv-panelen)
Zonnepannen/dakvervangende
zonnepanelen2

Vrijstaand

Tussenwoning

≥ 50 m2
≥ 55 m2

Hoekwoning
en 2^1 kap
≥ 33 m2
≥ 40 m2

≥ 57 m2
≥ 57 m2
≥ 44 m2
≥ 15 m2
≥ 7 m2

≥ 38 m2
≥ 38 m2
≥ 32 m2
≥ 12 m2
≥ 6 m2

Kwaliteitseis1

≥ 15 m2
≥ 18 m2

Appartement/
etage
≥ 13 m2
≥ 13 m2

Rd ≥ 1,1
Rd ≥ 3,5

≥ 31 m2
≥ 31 m2
≥ 20 m2
≥ 8 m2
≥ 4 m2

≥ 14 m2
≥ 14 m2
≥ 20 m2
≥ 8 m2
≥ 4 m2

Rd ≥ 3,5
Rd ≥ 3,5
Rd ≥ 3,5
U ≤ 1,2
U ≤ 0,8

1 stuks
1000 Wp
1000 Wp

Voor een toelichting op de maatregelen: zie duurzaambouwloket.nl.
De subsidiebedragen zijn in onderstaande tabel opgenomen.
Energiemaatregel
Spouwmuurisolatie
Gevelisolatie (niet zijnde spouwmuurisolatie)
Dakisolatie
Bodemisolatie
Vloerisolatie
HR++ glas
Triple glas
Zonneboiler
Zonnepanelen (pv-panelen)
Zonnepannen/dakvervangende zonnepanelen

Subsidiebedrag
€ 4,- per m2
€ 20,- per m2
€ 15,- per m2
€ 4,- per m2
€ 4,- per m2
€ 25,- per m2
€ 30,- per m2
€ 500,€ 0,25 per Wp tot een maximum van € 500,€ 1,00 per Wp tot een maximum van € 1.500,-

Aanvullend gelden de volgende regels:
 Indien minstens 3 woningeigenaren met elkaar en gelijktijdig subsidie aanvragen (dit wordt op het
aanvraagformulier subsidieverlening aangegeven), ontvangt elke aanvrager een buurbonus van € 200,- per
woning.
 De maximale subsidie per woning bedraagt (inclusief eventuele buurbonus) € 1.000,-.
 Voor woningen waarop zonnepannen/dakvervangende zonnepanelen zijn geplaatst bedraagt de maximale
subsidie per woning (inclusief eventuele buurbonus) € 2.000,-.
 De subsidie per woning (inclusief eventuele buurbonus) bedraagt in alle gevallen nooit meer dan 40% van de
investering van de uitgevoerde energiemaatregelen in die woning. Bedraagt de berekende subsidie voor
energiemaatregelen plus buurbonus dus bijvoorbeeld 55% van de investering, dan wordt 40% van de investering
aan subsidie verleend.
 Het is mogelijk de gemeentelijke subsidie op te tellen (te stapelen) bij subsidie van bijvoorbeeld de Rijksoverheid.

1

Rd: warmteweerstand van een specifiek (isolatie)materiaal, afgegeven door de fabrikant.
U: totale warmtedoorgangscoëfficiënt van een constructie, inclusief de overgangsweerstanden van lucht naar de constructie en van de constructie
naar lucht.
2

Onder zonnepannen/dakvervangende zonnepanelen vallen uitsluitend systemen voor (vanaf de openbare weg zichtbare) schuine daken waarbij
het zonnepaneel een geïntegreerd onderdeel van het dak of de dakpan vormt en dus de dakbedekking in het geheel vervangt. Een optimale
inpassing in de omgeving is hierbij van groot belang. Vooroverleg met de gemeente is raadzaam.
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