Toelichting Subsidieregeling
Achterhoek Bespaart 2011
Beschrijving
Heeft u een eigen huis, dat is gebouwd vóór 1980 en een WOZ-waarde heeft van maximaal
€ 350.000,-- denk dan eens na over isolatie van vloer, gevel of dak. U verlaagt uw energierekening
en verhoogt het comfort en de waarde van uw huis. En: als een dergelijke energiebesparende
maatregelen uitvoert, kunt u € 500,- subsidie krijgen.
Voor 300 woningeigenaren biedt de gemeente Montferland de mogelijkheid subsidie aan te vragen
voor het treffen van isolatiemaatregelen in hun woning. De subsidie is bedoeld om
woningeigenaren te stimuleren maatregelen toe te passen die goed zijn voor milieu en klimaat. Het
subsidiebudget wordt met geld van de provincie Gelderland gevuld, de gemeente voert uit.
Meer over de subsidieregeling vindt u in deze toelichting. De complete subsidieregeling is op de
website van de gemeente te vinden; www.montferland.info Meer informatie over de verschillende
mogelijkheden van isolatie staan op www.woningisolatie.nu
U kunt uw aanvraag indienen vanaf 1 april 2011 tot en met 1 oktober 2012. Let wel: er is maar
een beperkt subsidiebedrag beschikbaar, dus wees er snel bij, want op is op. Het
aanvraagformulier is te downloaden via www.montferland.info, af te halen bij de gemeentelijke
balies in ‘s-Heerenberg of Didam of op te vragen, tel:0316-291 391.
Lijst met maatregelen:
De volgende maatregelen komen voor subsidie in aanmerking.
a. Aanbrengen vloerisolatie; isolatiewaarde Rc => 2,5 m9 K/W.
b. Aanbrengen dakisolatie; isolatiewaarde Rc => 2,5 m9 K/W, (isolatie van de vloer van nietverwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie).
c. Gevelisolatie door het isoleren van alle nog niet geïsoleerde muren van de woning:
1) door aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw;
2) of door het aanbrengen van andere gevelisolatie; bij deze methode dient de
isolatiewaarde Rc => 2,5 m9 K/W te zijn.
Voorwaarden:
•
de woning heeft een woonbestemming en wordt bewoond door de eigenaar;
•
de woning bevindt zich in de gemeente Montfelrand;
•
de woning is opgeleverd vóór 1 januari 1980;
•
de woning heeft op peildatum 1 januari 2009 een WOZ-waarde van maximum € 350.000,-•
subsidie kan verkregen worden als er minimaal 1 maatregel uit de lijst wordt uitgevoerd;
•
voor het verkrijgen van de maximale subsidie van € 500,-- dient de investering van die
maatregel minimaal € 1.500,-- te bedragen;
•
indien de investering minder is zal maximaal 33% van deze investering worden vergoed;
•
het aanvraagformulier moet uiterlijk 1 oktober 2012 correct en volledig zijn ingediend;
•
na besluit subsidieverlening dient de maatregel binnen vier maanden zijn uitgevoerd, de
factuurdatum is hierbij bepalend;
•
het subsidie-uitkeringsformulier moet uiterlijk binnen vier weken na de uitvoering van de
maatregel bij de gemeente zijn;
•
alleen nieuwe, ongebruikte materialen die ten behoeve van energiebesparing worden
aangebracht komen voor subsidie in aanmerking en dus niet tweede hands en
constructieve materialen of materialen voor de afwerking;
•
per huishouden kan gedurende de looptijd van de regeling maximaal € 500,-- subsidie
worden verleend.
Duur van de regeling:
De regeling loopt van 1 april 2011 tot en met 1 oktober 2012. Uitvoeren mag vanaf 1 januari 2011
tot 1 november 2012. Aanvragen worden beoordeeld in volgorde van binnenkomst tot het
subsidieplafond is bereikt. Maatregelen die voor 1 januari 2011 zijn genomen komen niet in
aanmerking voor subsidie. Het aanvraagformulier is te downloaden via www.montferland.info, af te
halen bij de gemeentelijke balies in ’s-Heerenberg of Didam of op te vragen, tel:0316-291 391.
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Totale subsidiebedrag:
Voor de subsidieregeling Achterhoek bespaart is in totaal € 150.000,-- subsidie beschikbaar. Zodra
het subsidieplafond is bereikt, wordt er geen subsidie meer verleend.
Procedurestappen:
In het kort kunnen de volgende procedurestappen onderscheiden worden:
Stap 1: Indiening aanvraagformulier
De aanvrager dient het aanvraagformulier volledig in te vullen en;
- voorzien van offerte voor het uitvoeren van de maatregel. Uit de offerte moet blijken welke
materialen er gebruikt worden, wat de isolatiewaarde hiervan is en wat het aantal vierkante meters
geïsoleerd oppervlakte is, afgerond op hele meters.
- of bij het zelf uitvoeren van maatregelen een korte beschrijving van de werkzaamheden mee te
sturen; hierin dienen de beoogde materiaalkwaliteit, aantal vierkante meters geïsoleerd oppervlak
(afgerond op hele meters) en de kostenbegroting worden gegeven.
Na binnenkomst van een volledig ingevulde aanvraag met bijlagen ontvangt de aanvrager een
ontvangstbevestiging met de datum van ontvangst.
Stap 2: Vaststelling besluit tot subsidieverlening
Binnen 8 weken (met een mogelijke verlenging van 4 weken) na de ontvangstbevestiging ontvangt
de aanvrager een besluit tot subsidieverlening. Dit besluit is vatbaar voor bezwaar en beroep.
Stap 3: Uitvoering maatregelen
Na het besluit tot subsidieverlening moet de aanvrager binnen 4 maanden na de datum van dit
besluit de betreffende maatregelen uitvoeren. Het beginnen met het aanbrengen van de
maatregelen voordat besluit subsidieverlening is afgegeven is voor eigen risico van de subsidieaanvrager.
Stap 4: Indiening subsidie-uitkeringsformulier
Binnen 4 weken na de uitvoering van de maatregel moet het subsidie-uitkeringsformulier bij de
gemeente binnen zijn. Als bijlage dient bijgevoegd te worden; kopie van factuur én kopie
bankafschrift.
Stap 5: Vaststelling besluit tot subsidievaststelling en uitbetaling
De aanvrager ontvangt een besluit tot subsidievaststelling na beoordeling van de stukken (binnen
6 weken met een mogelijke verlenging van 4 weken). Dit besluit is vatbaar voor bezwaar en
beroep.
De uitbetaling geschiet op basis van de ingediende stukken. Uitvoering van de regeling zal
steekproefsgewijs worden gecontroleerd.
Aantal vierkante meters isolatie
Bij de aanvraag moet aangegeven worden hoeveel vierkante meter wordt geïsoleerd. Op basis
hiervan wordt een inschatting gemaakt hoeveel energie er bespaard wordt door het uitvoeren van
de maatregel. Zo weten we aan het einde van de regeling hoeveel de totale energiebesparing is
van alle isolatiemaatregelen.
Indieningsadres:
Uw volledige aanvraag kunt u indienen bij:
Gemeente Montferland
Afdeling Bouwen en Milieu
Postbus 47
6940 BA Didam
Tenslotte wijzen wij u er nogmaals op dat per woning, los van het aantal uit te voeren
maatregelen, een maximaal subsidiebedrag wordt verleend van € 500,--.

Aan de inhoud van deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend.
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