BELEIDSREGEL SUBSIDIËRING
VERDUURZAMING BESTAANDE
PARTICULIERE WONINGEN 2019
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis;
overwegende dat het van belang is dat particuliere woningbezitters versneld initiatief nemen om hun
woning in energetisch opzicht te verbeteren.
gelet op:
titel 4:2 en 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht;
de nota Subsidiebeleid gemeente Sint Anthonis 2014;
artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014;
besluit vast te stellen de:
BELEIDSREGEL SUBSIDIËRING VERDUURZAMING BESTAANDE PARTICULIERE WONINGEN 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

a) De in artikel 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014
vermelde begripsomschrijvingen worden geacht onderdeel uit te maken van deze
beleidsregel.
b) Aanschaf: eigendomsverkrijging krachtens een met een leverancier gesloten
koopovereenkomst.
c) Aanvraag: schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Sint Anthonis om toekenning, vaststelling en uitbetaling van de subsidie.
d) Bestaande woning: een woning die is opgeleverd vóór 1 januari 2019.
e) Energielabel: Label wat de energieprestatie van de woning laat zien en duidelijk maakt
welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn.

f) Energiemaatregel: voorziening of installatie die energie opwekt uit hernieuwbare bronnen
zoals zonlicht, zonwarmte of aardwarmte, of een maatregel die de energievraag reduceert,
zoals isolatie.
g) Energiesubsidielijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende energiemaatregelen.
h) Particuliere woningeigenaar: natuurlijk persoon die (mede)eigenaar is van de woning.
i) Woning: uitsluitend woonruimte die bestemd is om permanent als zelfstandige
woongelegenheid te worden bewoond.
Artikel 2 Doelstelling

Een energieneutrale gemeente in 2035.
Artikel 3 Doelgroep

Particuliere woningeigenaren
Artikel 4 Subsidievorm

De subsidie wordt verleend als incidentele subsidie, als bedoeld in artikel 1 onder d van de
Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014.
Artikel 5 Subsidieverlening

1.Het gaat om de volgende subsidieperiode:
a) Het aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 1 januari 2019. De uiterste aanvraagdatum
is drie maanden na het invoeren van een zogeheten duurzaamheidslening met als uiterste
datum 31 december 2019.
2. Het gaat om de volgende subsidiecriteria:
a) Subsidie kan alleen worden aangevraagd door een particuliere woningeigenaar.
b) Subsidie kan alleen worden aangevraagd voor bestaande woningen in de gemeente Sint
Anthonis.
c) Gedurende de looptijd van deze verordening kan per woning maximaal eenmaal subsidie
worden aangevraagd.
d) Woningen welke in 2018 een subsidie hebben verkregen onder de beleidsregels
“subsidiëring verduurzaming bestaande particuliere woningen 2018” of “subsidiëring Nulop-de-Meter woningen 2018” of “subsidiëring asbest eraf, zonnepanelen erop voor
bestaande particuliere woningen 2018” kunnen niet deelnemen aan deze regeling.

e) Deze subsidie is niet stapelbaar met de ‘Beleidsregel subsidiëring Asbest eraf,
Zonnepanelen erop voor bestaande particuliere woningen 2019’ en de ‘Beleidsregel
subsidiëring Nul-op-de-Meter woningen 2019’.
3. Subsidie wordt uitsluitend toegekend indien:
a) Het energielabel met één of meerdere stappen wordt verbeterd door middel van één of
meerdere energiemaatregelen.
b) De energiemaatregel na 31 september 2018 is uitgevoerd;
c) De aanvraag geen betrekking heeft op energiemaatregelen aan nieuw te plaatsen
uitbreidingen aan woningen, zoals aan- en uitbouwen, erkers en dakkapellen;
d) In geval het bestaande dak asbest betreft, het gaat om plaatsing van dakisolatie,
zonnepanelen of zonneboilers en de aanvrager aantoont dat het asbest voor plaatsing van
de energiemaatregelen wordt verwijderd;
e) Het jaarlijks subsidieplafond nog niet is bereikt en door toekenning van de subsidie niet
wordt overschreden.
4. Subsidiabele energiemaatregelen en subsidiebedragen
a) De energiemaatregelen waarvoor subsidie kan worden verstrekt zijn opgenomen in de
energiesubsidielijst (bijlage 1).
b) Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet er een verbetering van één of meerdere
stappen in het energielabel zijn genomen doordat één of meerdere van de
energiemaatregelen zijn uitgevoerd die zijn opgenomen in de energiesubsidielijst.
c) De hoogte van de subsidie volgt uit de energiesubsidielijst.
d) Het college kan de energiesubsidielijst wijzigen. De gewijzigde energiesubsidielijst wordt
in dat geval bekendgemaakt op de voor de gemeente gebruikelijke wijze.
5 Aanvraag
a) De aanvraag voor subsidie wordt ingediend op het door of namens het college
vastgestelde formulier.
b) De aanvraag voor subsidie moet worden ingediend nadat de energiemaatregel is
aangebracht en in gebruik is genomen.
c) Indien voor de aan te brengen energiemaatregel een omgevingsvergunning is vereist,
moet deze zijn verleend en onherroepelijk zijn.
d) Indien voor de aan te brengen energiemaatregel een sloopmelding voor asbest is vereist,
moet deze vooraf zijn ingediend.
e) Alleen volledig en juist ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.
Bij onvolledig of onjuist ingediende aanvragen wordt de aanvrager in de gelegenheid
gesteld de aanvraag aan te vullen of te corrigeren. In dat geval is voor de toepassing van
het bepaalde over het subsidieplafond de datum waarop de gecorrigeerde of aangevulde
aanvraag wordt ingediend de bepalende aanvraagdatum.
f) Het college kan aanvullende gegevens vragen indien dat van belang is voor het
beoordelen van de aanvraag voor subsidie.
g) Subsidie wordt alleen verstrekt als blijkt uit een energielabel voor en na de getroffen
energiemaatregel dat er een verbetering in het energielabel plaats heeft gevonden.
Daarnaast moet middels facturen en betaalbewijzen van deze energiemaatregel worden
aangetoond dat de energiemaatregel daadwerkelijk is toegepast en betaald binnen de in

deze verordening vermelde termijnen en criteria. Deze energielabels, facturen en
betaalbewijzen moeten bij de aanvraag voor subsidie worden overlegd.
Artikel 6 Subsidieplafond

1. Het subsidieplafond bedraagt voor 2019 € 70.000,-. Een subsidie wordt geweigerd voor zover
door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.
2. Het college beslist op volgorde van ontvangst van volledig en correct ingediende aanvragen.
Artikel 7 Beslistermijn

Het college geeft een beschikking binnen 8 weken na ontvangst van de volledige en juist
ingediende aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met ten hoogste 8 weken worden verlengd.
Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen een artikel of artikelen
van deze beleidsregel buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet
op het belang van de aanvrager leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.
Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Beleidsregel subsidiëring verduurzaming
bestaande particuliere woningen 2019”.
Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt met ingang van 1 januari 2019 in werking.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Sint
Anthonis d.d. 18 december 2018.
De secretaris,

de burgemeester,

P.W. Wanrooij

M.L.P. Sijbers

Bijlage 1: Energiesubsidielijst
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet aangetoond worden dat er een verbetering
in het energielabel heeft plaatsgevonden nadat de energiemaatregelen zijn genomen.
Energielabels kunnen worden opgevraagd, en aangepast op
www.energielabelvoorwoningen.nl of via een erkend deskundige.
Onderstaande energiemaatregelen zijn subsidiabele maatregelen.
Energiemaatregel
Spouwmuurisolatie
Gevelisolatie (niet zijnde
spouwmuurisolatie)
Dakisolatie
Bodemisolatie
Vloerisolatie
HR++ glas
Triple glas
Zonneboiler
Zonnepanelen (pv-panelen)
Zonnepannen / dak vervangende
zonnepanelen
Sedumdak
Pelletkachel
Warmtepomp
Aanvullend gelden de volgende regels:
 De maximale subsidie per woning bedraagt:
- € 500,- voor een verbetering van 1 stap in het energielabel.
- € 1.000,- voor een verbetering van 2 of meerdere stappen in het energielabel.
 Voor het plaatsen van een pelletkachel gelden de volgende voorwaarden:
- 0 – 10 KW geen subsidie.
- 10 – 25 KW 200 euro subsidie.
- 25 > KW 500 euro.
 Voor het aanleggen van een sedumdak gelden de volgende voorwaarden:
- 0 – 20 m2 geen subsidie.
- 20 – 50 m2 200 euro subsidie.
- 50 > m2 500 euro subsidie.
 De subsidie per woning bedraagt in alle gevallen nooit meer dan 40% van de
investering van de uitgevoerde energiemaatregelen in die woning.
 Het is mogelijk de gemeentelijke subsidie op te tellen (te stapelen) bij subsidie van
bijvoorbeeld de Rijksoverheid.

