FAQ Project Microsubsidies
Inhoudelijke vragen m.b.t. de regeling (voor aanvragers)
Waarom heeft de provincie Zuid-Holland een subsidie voor huishoudens die
energiemaatregelen nemen in hun huur- of koopwoning?
De provincie wil via deze subsidie inwoners van Zuid-Holland financieel ondersteunen bij het
nemen van maatregelen in hun woning die energie besparen of hernieuwbare energie
opwekken. De provincie wil iedereen in staat stellen om hun maandelijkse energierekening te
verlagen en het comfort van hun huis te verbeteren. Deze subsidie is in het bijzonder gericht op
mensen die niet in staat zijn om de investering zelf te dragen vanwege de hoge kosten. Door het
nemen van energiemaatregelen daalt de energievraag van de bewoners, en ook de maandelijkse
energiekosten. Daarmee dragen inwoners van Zuid-Holland bij het aan de reductie van
broeikasgassen zoals CO2, waardoor de toekomstige gevolgen van klimaatverandering worden
verzacht.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de microsubsidie?
De subsidie is gericht op inwoners van de provincie Zuid-Holland. Huiseigenaren en huurders
die een maatwerkadvies laten uitvoeren gericht op het verduurzamen kunnen hier gebruik van
maken. Daarnaast komen zij ook in aanmerking voor de subsidie als zij maatregelen nemen in
hun huur- of koopwoning die bijdragen aan het besparen van energie en maatregelen die
hernieuwbare energie opwekken. Enkele eisen zijn:
▪
U bent woonachtig in de provincie Zuid-Holland;
▪
Het kan gaan om een huurwoning of een eigen woning, de aanvrager moet de woning
▪
wel zélf bewonen
▪
Bij een huurwoning mag de kale maandhuur niet hoger zijn dan €950. Gaat het om een
▪
eigen woning dan geldt een maximale WOZ-waarde van €250.000;
▪
Subsidie is mogelijk voor een maatwerkadvies gericht op verduurzaming van de woning
▪
én voor concrete energiebesparende maatregelen;
▪
Het maatwerkadvies of de energiebesparende maatregelen dienen vóór het aanvragen
▪
van de subsidie te zijn uitgevoerd;
▪
Gemiddeld kosten maatwerkadviezen €200,- tot €300,-. Via de subsidie vergoedt de
▪
provincie een maatwerkadvies tot €300,- voor 100%;
▪
Een huishouden kan maximaal €3000,- subsidie aanvragen voor energiebesparende
▪
maatregelen (inclusief maatwerkadvies). Voor de energiebesparende maatregelen kunt
▪
u maximaal 75% van de kosten gesubsidieerd krijgen.

Voor welke energiebesparende maatregelen kan ik subsidie aanvragen?
Onderstaande lijst bevat de energiebesparende maatregelen waarvoor u subsidie kunt
aanvragen. Als u twijfelt of de door u genomen maatregelen hieronder valt, kunt u contact
opnemen met energie@pzh.nl:
▪
Dakisolatie
▪
Gevelisolatie
▪
Hoogrendementsglas of dubbelglas
▪
Isolerende deuren en gevelpanelen
▪
Maatwerkadvies
▪
Spouwmuurisolatie
▪
Vloerisolatie / bodemisolatie
▪
Waterzijdig inregelen
▪
Zeer energiezuinig pakket
▪
Zolder- of vlieringvloerisolatie

Kan ik deze subsidie meerdere keren aanvragen?
Ja, deze subsidie kan per huishouden meerdere keren worden aangevraagd. Wel geldt een
maximum van €3000,- per huishouden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om in juli 2021 een

maatwerkadvies te laten vergoeden van €300,-, in augustus 2021 subsidie aan te vragen raam
isolatie ter waarde van €1500,- en in oktober 2021 €1200,- een subsidieaanvraag in te dienen
voor dakisolatie. Meerdere varianten zijn mogelijk, maar de totale subsidie voor één huishouden
vanuit deze regeling mag de € 3.000 niet overstijgen.

Kan ik de subsidie stapelen met andere subsidies van de provincie of andere overheden
zoals mijn gemeente?
Nee, dit is helaas niet mogelijk. Wanneer de kosten voor een maatwerkadvies hoger uitvallen
dan €300,- kan het resterende bedrag niet worden vergoed via een andere subsidie van
bijvoorbeeld uw gemeente. Wij bieden subsidie aan van 75% van de kosten van
energiemaatregelen tot €3.000,-. Het is niet mogelijk om de overige 25% te bekostigen middels
een andere subsidiemogelijkheid bij het Rijk of uw gemeente.

Wanneer ontvang ik uitsluitsel over de aanvraag van de subsidie?
Indien uw aanvraag volledig en correct is ingevoerd krijgt u binnen 13 weken de subsidie
op uw rekening gestort. Zo niet, dan neemt een subsidie-adviseur zo spoedig mogelijk contact
met u op. U wordt per mail geïnformeerd.

Waarom wordt de subsidie pas na het uitvoeren van het maatwerkadvies of de
energiemaatregelen uitbetaald?
Een subsidieaanvraag wordt pas goedgekeurd na het uitvoeren van het maatwerkadvies of de
energiemaatregelen, omdat de provincie Zuid-Holland de garantie wil hebben dat het advies
en/of de maatregelen zijn uitgevoerd. Een doelstelling van de provincie is om CO2-emissies te
reduceren. Het besparen van energie draagt hieraan bij. Een maatwerkadvies kan hiertoe leiden.

Maatwerkadvies
Wat is een maatwerkadvies gericht op verduurzaming van een woning?
Een maatwerkadvies is een persoonlijk advies waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke
maatregelen in uw woning kunnen worden uitgevoerd om uw energierekening te verlagen. Een
onafhankelijk adviseur schrijft een rapport welke maatregelen bijdragen aan het besparen van
energie of het opwekken van hernieuwbare energie en wat deze maatregelen opleveren en
kosten, afgestemd op uw huis.

Hoe kan ik een gecertificeerd maatwerkadviseur vinden?
Er zijn veel vakbekwame en betrouwbare energieadviseurs in Nederland. Een eerste goede start
is door te kijken op maatwerkadviesvoorwoningen.nl of QBIS.nl voor energieadviseurs bij u in
de buurt. Vraag ook aan uw buren, vrienden en kennissen of zij een goede ervaring hebben met
een energieadviseur. We adviseren u echter altijd voor een adviseurs van een bedrijf met een
BRL9500-02-certificaat te kiezen.

Wat zijn de gemiddelde kosten voor een maatwerkadvies?
Gemiddeld kost een maatwerkadvies €200,- tot €300,-. Een energieadviseur bepaalt zelf, in
overleg met u, de prijs van een maatwerkadvies. De prijs is voor een deel afhankelijk van hoe
gedetailleerd u het energieadvies wilt. Geef daarom duidelijk uw wensen aan bij de
energieadviseur: wilt u een advies over energie besparen, energie opwekken of beide?

Energiebesparende maatregelen
Waarom zou ik energiebesparende maatregelen nemen?
Er zijn meerdere goede redenen om energiebesparende maatregelen te nemen. Het zorgt, bij het
gelijk blijven van het energiegedrag, voor een daling van het energieverbruik en daarmee een
lagere energierekening. Het leidt meestal ook tot veel meer comfort in de woning. Het
binnenklimaat in de woning gaat erop vooruit in koude en warme periodes. Door isolatie blijft
de woonruimte in de winter langer warm en in de zomer langer koel. Tenslotte zorgt het
besparen van energie voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen zoals CO 2. Deze

gassen komen vrij wanneer energie wordt gemaakt uit fossiele brandstoffen zoals aardgas. Door
minder energie te gebruiken komen er minder broeikasgassen in de lucht, wat de gevolgen van
klimaat verandering verzacht.

