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Deze Staalkaart is gemaakt in opdracht van de gemeente Ede en bedoeld ter informatie
voor woning-eigenaren en wijkinitiatieven.
Dit document beschrijft op hoofdlijnen de subsidies die op dit moment beschikbaar zijn
voor energiebesparende maatregelen vanuit de rijksoverheid. Subsidies betreffen altijd
een potje dat op kan raken, er is nooit garantie dat de subsidie verleend kan worden.
Voor meer subsidies en leningen zie ede-natuurlijk.nl/hulp-nodig en
energiesubsidiewijzer.nl.

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)

De SEEH is bedoeld voor de eigenaar van een koopwoning die de woning gebruikt als
hoofdverblijf. De SEEH loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. De
subsidie kent twee opties, één voor een maatwerkadvies en één voor energiebesparende
maatregelen.

 Zie rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh.
Het potje is 84 miljoen en de mate van uitputting is te vinden op de website van rvo.

Maatwerkadvies rapport
Wil je weten welke energiebesparende isolatiemaatregelen voor je woning het beste
resultaat en rendement geven, dan kun je een maatwerkadvies rapport aanvragen bij
een gecertificeerd bedrijf dat een erkend EPA adviseur het advies laat uitvoeren.
Het subsidiebedrag voor een maatwerkadvies rapport bedraagt € 150.
Je vraagt aan nadat je de rekening voor het rapport hebt betaald én minimaal 2
energiebesparende isolatiemaatregelen hebt laten uitvoeren.

 Zie: maatwerkadvies rapport eigenaar én bewoner.
Energiebesparende maatregelen
Per woning wordt maar één keer subsidie verstrekt, mits je koopwoning je hoofdverblijf
is. Deze subsidie bestaat uit drie onderdelen:

 Energiebesparende isolatiemaatregelen

Je kunt ongeveer 20% subsidie krijgen tot een maximum van € 10.000 voor isolatie
van spouw, vloer, bodem, dak, gevel en voor HR++ of Triple glas. Subsidie wordt
alleen verstrekt voor maatregelen die voldoen vanaf bepaalde isolatiewaarden én
moeten een minimale oppervlakte hebben (zie de website voor meer informatie).
Het subsidiebedrag verschilt per maatregel en kan berekend worden met een
rekentool.
 Zeer energiezuinig pakket
Al deze maatregelen moeten worden uitgevoerd: isolatie van dak, gevel, vloer, glas,
kozijnen en deuren én een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie
met warmteterugwinning wordt geïnstalleerd. Bovendien zijn de minimale
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isolatiewaarden hoger. Voor elke maatregel is € 4.000 extra beschikbaar, het
maximum subsidiebedrag is € 15.000 in totaal.
 Aanvullende maatregelen
Dit betreft subsidie voor isolerende voor- en achterdeur (met een max U-waarde van
1,5, subsidiebedrag € 80 per vierkante meter). Een energiezuinig ventilatiesysteem
(max 20% en € 800). Waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem (€ 60). Een
energiedisplay of slimme thermostaat (€ 100). Voor meer informatie en eisen de
website.
Belangrijkste voorwaarden:
Je vraagt subsidie aan voor twee maatregelen in je woning die energie besparen en die
zijn uitgevoerd na 15 augustus 2019. Het is belangrijk dat de twee maatregelen zijn
uitgevoerd en betaald. Ook moeten de maatregelen uitgevoerd zijn door een deskundig
bedrijf. Pas dan kun je een aanvraag doen.
Het plan is ook na 2020 subsidie beschikbaar te maken voor isolatiemaatregelen, maar
dan via de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Dit is een subsidie voor warmtepompen en zonneboilers. De beschikbare subsidie voor
zakelijke gebruikers en particulieren bedraagt in 2020 € 100 miljoen.
Op de website van deze regeling is een lijst te vinden van de type apparaten waarvoor
subsidie aangevraagd kan worden mét het bijbehorend subsidiebedrag.
Belangrijkste voorwaarden kort samengevat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U heeft een geldig burgerservicenummer (BSN).
U heeft het apparaat nieuw gekocht, in Nederland laten installeren én heeft een
bewijs van aanschaf betaling.
U dient het verzoek in binnen 6 maanden na de investering en installatie.
U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet. Dat
betekent dat het apparaat bij de aanvraag van de subsidie al is betaald en
geïnstalleerd.
Het apparaat is nieuw aangeschaft. U
Het apparaat is uw eigendom.
Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd.
Het apparaat betreft een zonneboiler of een warmtepomp.
U mag het apparaat niet verwijderen binnen een jaar na de datum van de
beslissing over uw subsidie.
U kunt een bewijs aanleveren dat een deskundige installateur de apparaten
geïnstalleerd heeft. Dit kan bijvoorbeeld een factuur zijn van de installateur of de
aannemer.

Als je geen subsidie hebt gekregen omdat deze op was én de subsidie het volgend
kalenderjaar doorloopt, kun je het nieuwe jaar je aanvraag opnieuw indienen.

 De regeling ISDE en veranderingen per 2020.
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Stand van zaken budget
Lijst van warmtepompen
Lijst van zonneboilers
Aanvragen
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