
Bijlage 1 behorende bij Uitvoeringsregeling duurzaamheidsfonds bestaande woningen Waterland 2021-

2025 

 

Maatregelenlijst subsidie 

Het maximaal te subsidiëren bedrag van alle gezamenlijke maatregelen in tabel 1a en 1b betreft € 2.000,- bij 

voor een eigenaar-bewoner van een bestaande koopwoning en €400 voor een huurder.  

Tabel 1a 

Nummer Maatregel Criterium Vastgesteld 

maximaal 

subsidiebedrag per 

maatregel 

1 Spouwmuurisolatie  Minimaal Rd ≥ 

1.1  [m2 K/W]** 

-* 

2 Gevelisolatie binnenzijde 

(voorzetwand) 

Rd ≥ 2.5 [m2 K/W]** -* 

3 Gevelisolatie buitenzijde 

(buitengevelisolatie)  

Rd ≥ 2.5 [m2 K/W]** -* 

4 Vloerisolatie / renovatievloer Rd ≥ 2.5 [m2 K/W]** -* 

5    Zoldervloerisolatie Rd ≥ 2.5 [m2 K/W]** -* 

6 Bodemisolatie Rd ≥ 2.5 [m2 K/W]** -* 

7 Vervangen beglazing  U-glas ≤ 1,2  -* 

8 Vervangen kozijnen U-raam ≤ 1,5 -* 

9 Dakisolatie binnenzijde Rd ≥ 2.5 [m2 K/W]** -* 

10 Dakisolatie buitenzijde  Rd ≥ 2.5 [m2 K/W]** -* 

12 Zonneboiler Apparaat dient op de 

apparatenlijst van het 

RVO te staan 

€ 500,-* 

13 Warmtepomp Apparaat dient op de 

apparatenlijst van het 

RVO te staan 

€ 500,-* 

14 Warmtepompboiler Apparaat dient op de 

apparatenlijst van het 

RVO te staan 

€ 300,-* 

15 Douche WTW Minimaal rendement 

van 40% 

€ 250,-* 

16 Ventilatiesysteem met 

warmteterugwinning 

Minimaal rendement 

van 90% en het 

apparaat moet voldoen 

aan de ERP richtlijnen 

€ 500,-* 

17 Laag temperatuurverwarming – 

vloerverwarming 

(exclusief afwerkvloer zoals 

PVC, laminaat, etc.)  

Minimaal 10 m2, 

gebruikt als 

hoofdverwarming 

(ontwerp 

aanvoertemperatuur 

maximaal 40 graden). 

€ 500,-* 

18 Laag temperatuurverwarming – 

laag temperatuur 

radiatoren/convectoren 

(exclusief afwerkvloer zoals 

PVC, laminaat, etc.) 

Ontwerp 

aanvoertemperatuur 

maximaal 55 graden. 

€ 500,-* 

19 Thuisaccu > 3kWh per Li-ion-

accu 

€ 500,-* 

20 Groen dak/sedum dak  Minimaal 10 m2 

(exclusief randzone) 

en een waterbergende 

capaciteit van 

minimaal 25 l/m2 

Maximaal € 15,- per 

m2 met een 

maximum van  

€ 500,-* 



21 Wateropslag voor besproeiing 

tuin en/of grijswatersysteem 

met hergebruik voor toilet 

> 3 m3 

opslagcapaciteit 

€ 500,-* 

22 Electrische laadpaal op 

particulier terrein 

 € 250,-* 

23 

 

Geveltuinen  N.v.t. - Altijd in 

overleg met de 

gemeente 

N.v.t. - Altijd in 

overleg met de 

gemeente 

24 Innovatieve maatregel die 

bijdraagt aan de in artikel 2 

gestelde doelen 

In overleg €500,- * 

 

* Per uitgevoerde maatregel uit tabel 1a is het subsidiebedrag maximaal 25% van het aankoopbedrag inclusief 

btw met een maximum per uitgevoerde maatregel zoals vastgesteld in tabel 1a.  

 

Voorbeeld: de aanvrager koopt voor € 2.400,- aan spouwmuurisolatie en krijgt voor € 600,- subsidie (25%). 

Neemt de aanvrager meerdere maatregelen, dan worden deze bedragen opgeteld en kan maximaal € 2.000,- 

worden gesubsidieerd.  

** De isolatiewaarde die minimaal toegevoegd dient te worden aan de huidige constructie. Alleen de huidige 

thermische schil komt in aanmerking voor subsidie. Nieuwe constructies aan de woning dienen te voldoen aan de 

isolatiewaarden van het huidige bouwbesluit. 

 LET OP! De Rijksoverheid vraagt een hogere isolatiewaarde voor de ISDE subsidieregeling. Wilt u tevens voor 

deze subsidieregeling in aanmerking komen, zorg er dan voor dat u de door de ISDE gevraagde minimale 

isolatiewaarde toepast. De isolatiewaarde die minimaal toegevoegd dient te worden aan de huidige constructie. 

Alleen de huidige thermische schil komt in aanmerking voor subsidie. 

 

In afwijking hierop geldt dat - Bij woningen welke zijn gebouwd vóór 1945 geldt dat afgeweken kan worden van 

de gestelde isolatiewaarden bij spouwmuurisolatie en het vervangen van beglazing, mits aantoonbaar gemaakt 

wordt dat een grotere waarde Rd of kleinere waarde U niet mogelijk is. 

Tabel 1b 

 

1. Inductie/elektrische kookplaat – 

overige aanpassingen voor het 

aanbrengen van de kookplaat 

vallen niet onder deze 

uitvoeringsregeling. 

- € 400,-*** 

 

***  Per uitgevoerde maatregel uit tabel 1b is het subsidiebedrag maximaal 80% van het aankoopbedrag 

inclusief btw met een maximum per uitgevoerde maatregel zoals vastgesteld in tabel 1b.  

 Het maximaal te subsidiëren bedrag van alle gezamenlijke maatregelen in lijst 1a en 1b betreft € 2.000,- bij een 

bestaande koopwoning. Dit bedrag is maximaal € 400,- voor een huurder. 

 

Voorbeeld: de aanvrager koopt voor € 475,- een inductiekookplaat. De aanvrager krijgt € 380,- subsidie op de 

inductiekookplaat (80%). Neemt de persoon meerdere maatregelen dan worden deze bedragen opgeteld en kan 

maximaal € 2.000,- worden gesubsidieerd voor een bestaande koopwoning en maximaal € 400,- voor een 

huurder. 

 


