
Duurzaamheidssubsidies voor inwoners (laatste update 10-03-2021) 

Hier vindt u een actueel overzicht van subsidies op het gebied van duurzaamheid voor inwoners.  

Wilt u in aanmerking komen voor een subsidie, controleer dan altijd: 

- Of de subsidie het hele jaar is aan te vragen, of slechts een bepaalde periode. 

- Of en hoeveel budget er (nog) beschikbaar is.  

- De sluitingsdatum waarop uw aanvraag binnen moet zijn.   

- Aan welke eisen u moet voldoen om voor de subsidie in aanmerking te komen.  

Gedurende het jaar kunnen nieuwe subsidies beschikbaar komen en bestaande worden gewijzigd. Raadpleeg daarom de website van RVO 

en/of Duurzaam Bouwloket voor de meest actuele status.  

Welke?  Voor wie? Voor wat? Hoeveel subsidie? Waar aanvragen? 

Aardgasvrije 
woning 

• Woningeigenaren 

• Vereniging van 

Eigenaren (VvE) 

Maatregelen voor het afsluiten 
van bestaande woningen van het 
gasnet.  

Max €3.000 voor 
maatregelen 
Max €1.000 voor het 
afsluiten van de aansluiting 
op het gasnet. 
 

Met terugwerkende kracht 
voor 2020 hier aan te 
vragen.  
 
Nog niet vastgesteld voor 
2021.  

ISDE  • Woningeigenaren  

• Vereniging van 

Eigenaren (VvE) 

Warmtepompen, zonneboilers, 
isolatie, aansluiting op een 
warmtenet.  
 

Varieert per maatregel 
+/- 20% van totale kosten. 

Aanvraag bij RVO 

SEEH VvE  
 

Vereniging van Eigenaren 
(VvE)  

Energieadvies, 
energiebesparende maatregelen 
en procesbegeleiding MJOP. 
 

Varieert per maatregel en 
grootte van VvE. 

Op dit moment gesloten, 
volg hier de actuele status.  

Salderings-
regeling 
zonnepanelen 
(fiscale 
regeling)  

• Woningeigenaren 

• Vereniging van 

Eigenaren (VvE) 

• (ver)Huurders 

De teruglevering van stroom uit 
zonnepanelen wordt afgetrokken 
van het eigen energieverbruik. 

Vaste vergoeding op basis 
van  opbrengst 
zonnepanelen.  
 
Deze regeling wordt vanaf 
2023 afgebouwd.   
 

Aanvraag bij energiebedrijf 
 
Uitleg door Milieucentraal 
 
Uitleg door Duurzaam 
Bouwloket (bij: wat is 
salderen?) 
 

https://www.rvo.nl/
https://www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck
https://www.odnhn.nl/Inwoners/Energiebesparing/Subsidies/Overzicht_subsidies_per_gemeente/Medemblik
https://www.odnhn.nl/Inwoners/Energiebesparing/Subsidies/Overzicht_subsidies_per_gemeente/Medemblik
https://www.odnhn.nl/Inwoners/Energiebesparing/Subsidies/Overzicht_subsidies_per_gemeente/Medemblik
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/vve
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/salderingsregeling-voor-zonne
https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/zonnepanelen
https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/zonnepanelen


Kosteloos 
duurzaam 
advies 
 

Woningeigenaren  
 

Telefonisch adviesgesprek over 
energiebesparingsmogelijkheden. 

Kosteloos advies.  
 

Aanvraag bij het Duurzaam 
Bouwloket. 

Elektrische 
Personenauto’s 
Particulieren 
(SEPP) 
 

Particulieren Aanschaf of lease van een 
nieuwe of gebruikte elektrische 
auto. 

€4.000 voor nieuwe auto 
€2.000 voor gebruikte auto 
 

Op dit moment gesloten, 
volg hier de actuele status. 

 

 

https://www.duurzaambouwloket.nl/wf-adviesgesprek
https://www.duurzaambouwloket.nl/wf-adviesgesprek
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidieregeling-elektrische-personenautos-particulieren-sepp

