
Energie café  
Zaanstad 

 Stappensubsidie aardgasvrij 



• Energie besparen en energie opwekken 

• Luchtkwaliteit in huis 

• Comfortverbetering in huis 

• Subsidies, duurzaamheidsleningen en lokale / landelijke 
regelingen 

 

 

 

Duurzaam Bouwloket 
Voor onafhankelijke informatie en advies over:  





2050: aardgasvrij 
(en Co2 neutraal)  

 
Circa 67.500 

Woningen 

 

Circa 2250 woningen per jaar! 

= 

circa 6 woningen per dag 

De grote opgave in Zaanstad 



Steeds hogere kwaliteitseisen 

 

Nieuwbouw:  Gasvrij en Bijna Energie Neutraal 

  BENG norm 2020  

  Hoogwaardige isolatie 

Woningvoorraad 

56% 
20% 

24% 

Woningvoorraad naar bouwperiode   ( 
Zaanstad )  -    2012 

Voor 1975

Van 1975 - 1987

Na 1990



Stapsgewijs naar aardgasvrij 



Regelingen voor u als bewoner 

Stappensubsidieregeling verduurzaming Zaanse woningen 2019- 2021 
Forse stappen zetten in het verduurzamen van de woningvoorraad 

Stap 1.  
Isoleren 
 
Gevelisolatie 
Dakisolatie 
Vloerisolatie 
Plaatsen HR++ glas 
Plaatsen triple glas 
Vervangen kozijnen 

Stap 2.  
Ventileren 
 
Ventilatiebox 
Centrale 
balansventilatie 

Stap 4.  
Duurzame verwarmen 
 
Warmtepomp systemen  
(hybride, lucht-water, lucht-lucht, 
grond-water) 
Lage temperatuur verwarming 
(vloerverwarming of LTV convectoren) 

Stap 3.  
Zonne-energie 
 
Zonneboiler voor 
tapwater 
Zonneboiler voor 
tapwater en verwarming 
PVT zonnepanelen  

Stap 5.  
Overige 
 
Inductie kookplaat 
Afsluiten 
gasaansluiting  

Stap 6.  
Funderingsherstel 
 
Funderingsherstel in 
combinatie met 
vloerverwarming en 
vloerisolatie 



Regelingen voor u als bewoner 
 

Stappensubsidieregeling verduurzaming Zaanse woningen 2019- 2021 
Forse stappen zetten in het verduurzamen van de woningvoorraad 
 

 Eigenaar en bewoner van een bestaande woningen 

 Minimaal 2 punten:  

  Concreet: niet alleen spouwmuurisolatie of alleen vloerisolatie 

  Voor alle andere maatregelen staan min. 2 punten 

  

 Minimale eisen* aan de isolatiewaardes uitgedrukt in Rc waarde 

  

 Vast bedrag per maatregel (10 à 30 % van de investering)  

 Raadpleeg het maatregel formulier 

 

 Aanvraag voor uitvoering van de maatregelen (9 weken beslistermijn) 

 Aanvragen tot en met 31 december 2021 

 Online aanvraag via website gemeente Zaanstad 

  Stappensubsidie Zaanstad 

 

 Subsidieplafond van € 572.700,- 

  

*Bij monumenten of beschermd stads / dorpsgezichten kan onder voorwaardes worden 

afgeweken van de minimale eisen 

 

 

https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/7076507
https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs=2019630&mNch=lipnfylrhi
https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs=2019630&mNch=lipnfylrhi
https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs=2019630&mNch=lipnfylrhi


Regelingen voor u als bewoner 
 

Subsidie energie besparen eigen huis (SEEH) landelijk  (RVO)       
      Treffen van isolerende maatregelen  
 

 

 Eigenaar en bewoner van een bestaande woningen 

 Minimaal 2 isolerende maatregelen  

  Vloerisolatie, gevelisolatie, dakisolatie en het vervangen van beglazing 

 

 Minimale eisen aan de isolatiewaardes uitgedrukt in Rd waarde  

 Minimale eisen aan de te isoleren oppervlakte 

 

 Vast bedrag per maatregel     € xx / m² geïsoleerde oppervlakte 

 Rekentool beschikbaar via de volgende link 

 Aanvullende maatregelen (verbeteren ventilatie, isolerende deuren, waterzijdig 

 inregelen) 

  

 Aanvraag na uitvoering van de maatregelen 

 Aanvragen tot en met 31 december 2020 

 Online aanvraag via website RVO: Zie volgende link 

  

 Budget op 1 nov. 2019: 80.690.825 

 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/08/Rekentool_SEEH_1.48.xls
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/eigenaar-%C3%A9n-bewoner


Regelingen voor u als bewoner 
 

 

 

 

 

• Investeringssubsidie Duurzame Energie   € 500,- t/m + € 2500,- 

* warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en kachels 

 Landelijke subsidie aanvraag via het RVO 

 

• BTW teruggave zonnepanelen particulieren         -/- 21% BTW 

 

• Stimuleringsregeling Duurzaamheid Zaanstad           Min. € 10.000,-  max € 200.000,- 

 

• Landelijke energie bespaarlening woningeigenaren                         Max. € 25.000,- 

 

  

 

 

Voor meer informatie en de voorwaarden van de subsidieregelingen neem contact op 

met Duurzaam Bouwloket door te mailen naar info@duurzaambouwloket.nl of kijk op 

www.duurzaambouwloket.nl 

 

 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde
mailto:info@duurzaambouwloket.nl
http://www.duurzaambouwloket.nl/


Voorbeeld – Rijtjeswoning uit 1971  

€ 175,- in de maand 

3.000 kWh en 1.500 m3 gas 
          1.200 m3 gas verwarmen 

                                           300 m3 tapwater en overig 

 € 260,00  

 € 690,00   € 1.150,00  

Jaarlijkse energielasten € 2.100,- 

Vaste kosten

Stroomverbruik

Gasverbruik



Voorbeeld – Rijtjeswoning uit 1971   

Minimale maatregelen:  

Spouwmuurisolatie  Vloerisolatie  € 20,- / m²  € 45,- / m²  

Scenario 
Stappensubsidie 
Zaanstad 

SEEH (Landelijke 
subsidie) Totaal subsidie 

Geschatte 
investering  

% 
subsidie 

Minimaal   €                     226,50   €                          465,-  €        691,50   €                    2.625,- 26% 



Voorbeeld – Rijtjeswoning uit 1971  

        € 156,- in de maand 
Besparing circa € 20,- / maand 

3.000 kWh en 1.200 m3 gas 
            900 m3 gas verwarmen 

                                           300 m3 tapwater en overig 

 € 260,00  

 € 690,00  

 € 920,00  

Jaarlijkse energielasten € 1.870,- 

Vaste kosten

Stroomverbruik

Gasverbruik

Minimale maatregelen:  



Voorbeeld – Rijtjeswoning uit 1971   

Een stapje verder:  

Dakisolatie  Plaatsen HR++ glas € 65,- / m²  € 140,- à € 240,- / m²  

Hybride warmtepomp  
€ 4.500,-  

Scenario 
Stappensubsidie 
Zaanstad 

SEEH (Landelijke 
subsidie) ISDE (Landelijk) 

Totaal 
subsidie 

Geschatte 
investering  

% 
subsidie 

Tussenstap  €                   2.446,50   €                  2.305,00   €                  1.700,00   €     6.451,50   €      14.925,00  43% 



Voorbeeld – Rijtjeswoning uit 1971  

Geveloppervlakte  30 m² 

Vloeroppervlakte   45 m² 

Dakoppervlakte 50 m² 

Glasoppervlakte  24 m² 

Een stapje verder:  

 € 260,00  

 € 1.012,00  

 € 487,60  

Jaarlijkse energielasten € 1.760,- 

Vaste kosten

Stroomverbruik

Gasverbruik

        € 146,- in de maand 
Besparing circa € 30,- / maand 

4.400 kWh en 636 m3 gas 
            336 m3 gas verwarmen 

                                          300 m3 tapwater en overig 



Voorbeeld – Rijtjeswoning uit 1971   

All the way naar Aardgasvrij :  

Plaatsen Triple glas 
Kunststof isolerende kozijnen 
Geen ventilatieroosters !! 

€ 180,- à € 240,- / m²  

Balansventilatie met 
warmteterugwinning 
Vanaf € 5.000,-  

Vloerverwarming Vloerverwarming  
circa € 70,- per m² 



Voorbeeld – Rijtjeswoning uit 1971   

Stap naar Aardgasvrij :  

Lucht - water warmtepomp 
Circa  € 12.000,-   

Inductiekookplaat  
Tot  € 2.000,-  incl. 
aanpassingen meterkast en 
pannenset Verwijderen 

gasaansluiting 
€ 650,-  



Voorbeeld – Rijtjeswoning uit 1971  

Stappen naar Aardgasvrij :  

Stap 1: -spouwmuurisolatie 

 -vloerisolatie 

 -dakisolatie 

 -vervangen kozijnen en plaatsing triple glas  

 

Stap 2: -Balansventilatiesysteem met warmteterugwinning 

 

Stap 3:   

 

Stap 4:  -lage temperatuur verwarming (vloerverwarming) 

 -lucht water warmtepomp 

  

Stap 5:     -inductie kookplaat 

 -gasmeter verwijderd 

 



Voorbeeld – Rijtjeswoning uit 1971  

Stappen naar Aardgasvrij :  

Geschatte totale investering  €                             46.725,00  

Stappensubsidie Zaanstad  €                               9.118,50  

SEEH (RVO)  €                               4.665,00  

ISDE subsidie   €                               2.400,00  

Investering na subsidie   €                            30.541,50  

% subsidie   35% 



Voorbeeld – Rijtjeswoning uit 1971  

         € 110,- in de maand 
Besparing circa € 65,- / maand 
 

5.200 kWh en 0 m3 gas 
  

 € 
130,00  

 € 1.190,25  

Jaarlijkse energielasten € 1.274,- 

Vaste kosten

Stroomverbruik



Op de lange termijn 

Jaar Elektra + gas
Gemiddeld 

per maand
Per jaar

Totale kosten 

over looptijd

1 2019 € 175,00 € 2.100,00 € 2.100,00

5 2024 € 196,96 € 2.363,57 € 11.149,19

10 2029 € 228,34 € 2.740,02 € 24.074,15

15 2034 € 264,70 € 3.176,44 € 39.057,72

Stap 3.  
Is er nog budget voor zonnepanelen? 
 
Aardgasvrij en energieneutraal!  

*Gerekend met inflatie van 3%  



Vragen? 
 

Presentatie ontvangen? Vul het formulier in! 

www.duurzaambouwloket.nl 
info@duurzaambouwloket.nl 
 
www.facebook.com/DuurzaamBouwloket 
www.twitter.com/Dubo_Loket 

  

http://www.facebook.com/duurzaambouwloket
http://www.twitter.com/dubo_loket

