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Onderzoek naar 
alternatieve 
energiebronnen

Zonneweides

Lokale warmtenetten
(Driebergen, Riothermie)

Bottum up onderzoek: 
Toekomstige inzet waterstof



Individuele 
ondersteuning

Informatie verstrekken over 
gedrag en kleine aanpassingen

Regelingen en subsidies voor
verduurzaming eigen huis

Energie Ambassadeurs en 
Jouwhuisslimmer.nl

Collectieve inkoopacties



Collectieve inkoopactie 
gesloten

Gerekend op 350 inschrijvingen

Ruim 1300 aanmeldingen

Ieder huis wordt bezocht

We lossen het op 

Volgend voorjaar nieuwe ronde



www.jouwhuisslimmer.nl

• Een website van de gemeente voor 
bewoners

• Informatie over 

• Het verduurzamen van je huis

• Subsidies en leningen

• Lokale en andere acties



Subsidies en financiering; 

• Subsidie groen dak (HDSR)

• Investeringssubsidie duurzame energie 
en energiebesparing ISDE (RVO)

• Duurzame monumenten lening (Rijk)

• Energiebespaarlening (Warmtefonds)

• Stimuleringslening (BNG via SVN)

• Duurzame hypotheek



ISDE subsidie

Subsidie voor minstens 2 maatregelen. Ca. 30% van de kosten

Voorwaarden

• Je neemt 2 (of meer) isolatiemaatregelen. Je laat bijvoorbeeld de spouwmuur én de vloer isoleren

• Of je combineert 1 isolatiemaatregel met een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet. Je laat bijvoorbeeld de vloer isoleren én neemt een hybride 
warmtepomp.

• Maatregelen zijn genoemd in de tabel van RVO.

• Je realiseert de maatregelen binnen 1 jaar na subsidieverstrekking.

Subsidie voor 1 isolatiemaatregel. Ca. 15% van de kosten

• Vanaf 2 april 2022 ook subsidie voor 1 isolatiemaatregel. 

• Vast bedrag per vierkante meter. 

• maatregel op of na 2 april is aangebracht. 

• De aanvraag kan je vanaf 1 januari 2023 indienen bij RVO

Subsidie voor zonneboiler

• Afhankelijk van het soort zonneboiler; tussen de € 850 en € 2.000 subsidie. 

• Een boiler voor een gezin met 4 personen kost ca.  3300 



Subsidie voor warmtepompen

• Voor een hybride warmtepomp op buitenlucht krijg je tussen de € 1.950 tot 3.000 
subsidie. 

• Voor een volledige lucht/water-warmtepomp is het subsidiebedrag € 1.950 tot 
3.750. 

• Voor een bodem-warmtepomp start het subsidiebedrag bij € 3.750 en loopt op tot 
5.100.

• Het subsidiebedrag hangt af van het  en energielabel. 

• De precieze bedragen per apparaat vind je in de apparatenlijst op rvo.nl.



Duurzame wijk

• Per wijk aan de slag! 

• 8 wijken staan op de planning, daarna hele gemeente

• Uitgangspunten;

• Voor en door bewoners, gemeente ondersteunt.  

• Samen aan de slag; 

• Referentiewoningen

• Bewonersgesprekken

• Buren helpen buren

• Inkoopacties

• Platform Heuvelrugdoetmeer.nl
• Nieuws
• Zelf berichten plaatsen



Hoe nu verder? Huidig aanbod

• Zelf aan de slag: 
• Kijk op www.jouwhuisslimmer.nl
• Doe de woningscan via www.verbeterjehuis.nl
• Breng uw woning in beeld en maak een totaalplan

• (energieambassadeur, adviseur inhuren, ervaring van buren)
• Doe inspiratie op bij van Grijs naar Groen
• Doe inspiratie op bij de duurzamehuizenroute op 5 november 

• www.duurzamehuizenroute.nl

• Samen aan de slag: 
• Meldt je aan bij www.heuvelrugdoetmeer.nl
• Samen met buren advies of materiaal inkopen
• Ervaringen en kennis delen
• Anderen helpen: adviseren, klusjes doen. 

http://www.jouwhuisslimmer.nl/
http://www.verbeterjehuis.nl/

