
Vragen en antwoorden subsidieregeling verduurzamen voor 

woningeigenaren 

  
Voor wie is de subsidie?  
De subsidieregeling is voor inwoners met een eigen woning in Etten-Leur.   
  
Kan ik de subsidie al aanvragen?  
Nee, u kunt pas vanaf 1 januari 2023 de subsidie aanvragen. Dan vindt u de link naar het 
aanvraagformulier onder het kopje Aanvragen.  
  
Tot wanneer is deze subsidie beschikbaar?  
De subsidieregeling is aan te vragen vanaf 1 januari 2023. De regeling geldt voor de jaren 2023, 2024 
en 2025. De regeling vervalt op 31 december 2025.   
  
Hoeveel subsidie is er?  
Per jaar is er 600.000 euro beschikbaar: 100.000 euro per jaar voor energie-adviezen of warmtescans 
en 500.000 euro per jaar voor isolatiemaatregelen. Als de subsidie voor dat jaar op is, schuift uw 
aanvraag door naar het jaar erna. Dat geldt niet voor het laatste jaar: als het geld op is, kunt u geen 
subsidie meer ontvangen. Ook na 31 december 2025 kunt u geen subsidie meer aanvragen.  
  
Waarvoor kan ik subsidie krijgen?  
De subsidie is voor de volgende onderdelen:  

• Het laten doen van een energie-advies óf het laten doen van een warmtescan.  
• Het laten uitvoeren van isolatiemaatregelen.  

  
Waarom is isoleren eigenlijk belangrijk?  
Een goed geïsoleerd huis heeft veel voordelen: er is minder kou en tocht, er is een lagere 
energierekening en minder CO2-uitstoot. Bovendien bereid je je huis voor op aardgasvrij en 
energieneutraal wonen. Uiterlijk in 2050 worden de woningen niet meer verwarmd met aardgas. Ook 
in Etten-Leur zijn we daarmee bezig. Kijk hier voor meer informatie.   
  
Ik heb een energie-advies van vóór 1 januari 2023. Kan ik hiervoor alsnog subsidie krijgen?  
Nee, de regeling werkt niet met terugwerkende kracht. Als u isolatiemaatregelen wilt nemen, kunt u 
wel een eerder energie-advies gebruiken. Dat energie-advies mag dan maximaal 1 jaar oud zijn, 
teruggerekend vanaf het moment van het aanvragen van de subsidie voor isolatiemaatregelen.  

  
Ik heb een warmtescan van voor 1 januari 2023. Kan ik hiervoor nog subsidie krijgen?  
Nee, de regeling werkt niet met terugwerkende kracht. Als u isolatiemaatregelen wilt nemen, kunt u 
wel een eerdere warmtescan gebruiken. Deze warmtescan mag dan maximaal 1 jaar oud zijn, 
teruggerekend vanaf het moment van het aanvragen van de subsidie voor isolatiemaatregelen.  

  
Ik heb zelf isolatiemaatregelen aangebracht. Mag ik subsidie aanvragen?  
Nee, er is alleen subsidie mogelijk als de isolatiemaatregelen aangebracht zijn door een bedrijf. We 
willen hiermee zorgen dat voldaan wordt aan de streefwaarden voor isolatie.   
  
Ik begrijp de streefwaarden niet goed, wat is dat precies?  
Omdat we in Nederland stap voor stap overgaan naar aardgasvrije en energieneutrale woningen is 
een goede isolatie erg belangrijk. Daarmee voorkomen we energieverliezen. De streefwaarden voor 
isolatie geven aan of bijvoorbeeld een dak, vloer of raam voldoende geïsoleerd is. Daarmee is de 

https://www.etten-leur.nl/Inwoner/Duurzaamheid/Energie_transitie/Energie_transitie_TVW


isolatie toekomstbestendig en doet u een goede investering. Meer informatie vindt u op de website 
van Rijksdienst voor Ondernemers (deze informatie is vrij technisch van aard).   
  
Moet ik het geld voor het advies eerst zelf voorschieten?  
Ja, u vraagt de subsidie voor een energie-advies of warmtescan achteraf aan. Dat geldt ook voor de 
isolatiemaatregelen. Ook deze subsidie vraagt u achteraf aan.  
  
Ik heb het budget niet om het geld voor te schieten, zijn er ook andere opties?  
Deze regeling gaat ervan uit dat u de investering eerst doet. Misschien kunt u verduurzamen via de 
energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds.   
  
Heb ik DigiD nodig voor een subsidieaanvraag?  
Ja, u heeft hiervoor DigiD nodig. DigiD staat voor Digitale iDentiteit. Het is een systeem, waarmee de 
overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op 
http://www.digid.nl.    
  
Ik wil graag de subsidie aanvragen, maar het lukt me niet. Kan ik hulp krijgen?  
Als u vragen heeft over het aanvragen van de subsidie, kunt u contact opnemen met de gemeente via 
14076 en vragen naar Ruby van Diepen. Ook DuurSaam Etten-Leur en UwEnergieloket kunnen u 
helpen met de aanvraag.  
  
Zijn er nog andere dingen waar ik op moet letten?  
Ja! Bij een goed geïsoleerd huis is ventilatie extra belangrijk. Doe daarom de ventilatiecheck op 
milieucentraal. U vindt hier ook tips voor een goede ventilatie.   
  
Bij het isoleren van uw huis moet u onderzoeken of er beschermde diersoorten zijn. De Wet 
natuurbescherming schrijft dit voor. In Etten-Leur hebben we al onderzocht waar en hoeveel 
beschermde diersoorten er zijn. Het kan zijn dat u wel een ontheffing moet aanvragen. Kijk hier voor 
meer informatie en hoe u deze ontheffing kunt aanvragen.  
  
Ik heb een huurhuis van Alwel. Kan ik ook subsidie aanvragen?  
Nee, er kunnen geen constructieve maatregelen zoals isolatie aangebracht worden, zonder de 
toestemming van Alwel. Maar ook Alwel neemt stappen om het verduurzamen van de woningen te 
versnellen. Hierover leest u meer op de website van Alwel.   
  
Ik huur een woning via een particuliere verhuurder. Kan ik ook subsidie aanvragen?  
Nee, alleen de woningeigenaar zelf kan de subsidie aanvragen. We adviseren u in overleg te gaan 
met de eigenaar/verhuurder.   
  
Wat gebeurt er nadat ik subsidie heb aangevraagd?  
We controleren eerst of uw aanvraag compleet is. Eventueel vragen we ontbrekende stukken bij u 
aan. We nemen zo snel mogelijk een besluit, maar doen er maximaal 8 weken over. Als u de subsidie 
krijgt, maakt de gemeente deze binnen 30 dagen aan u over.  
  
Geldt de subsidie ook voor zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen?  
Nee. Daar zijn andere regelingen voor. Kijk hier voor meer informatie.  
  
Waar kan ik bedrijven vinden die mijn huis kunnen isoleren?  
Kijk daarvoor op de website van verbeterjehuis. Of vraag het na bij een organisatie zoals DuurSaam 
Etten-Leur of UwEnergieloket.   
 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/standaard-streefwaarden-woningisolatie#streefwaarden
https://www.warmtefonds.nl/particulieren
http://www.digid.nl/
https://www.milieucentraal.nl/tests-en-tools/ventilatie-check/
https://www.etten-leur.nl/Inwoner/Duurzaamheid/Milieu/Soortenmanagementplan_SMP_beschermde_diersoorten/Soortenmanagementplan_SMP_beschermde_diersoorten
https://www.alwel.nl/hoge-energieprijzen-wat-nu
https://www.etten-leur.nl/Inwoner/Duurzaamheid/Energie_transitie/Subsidies_en_financi_le_regelingen
https://www.verbeterjehuis.nl/vind-een-bedrijf/

