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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Heiloo 2020; 

 
b e s l u i t 
 
vast te stellen de  

 
Subsidieregeling energiebesparing bestaande woningbouw Heiloo 2020-2022 
 
 

Artikel 1.  Begripsbepalingen 
a.  aanvrager: een natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Heiloo, die 

als eigenaar en bewoner van een als woning gebruikte 
onroerende zaak waaraan energie wordt geleverd, een 
aanvraag heeft ingediend; 

b.  bestaande koopwoning: een woning in de gemeente Heiloo die op het moment van de 
indiening van de aanvraag in het kader van deze regeling is 
opgeleverd aan de eigenaar-bewoner, niet zijnde een woning 
met een recreatiefunctie. Onder bestaande koopwoning wordt 
ook verstaan een nieuw te bouwen aanbouw aan een 
bestaande koopwoning;  

c. college: het college van burgemeester en wethouders van Heiloo; 
d. duurzame energielijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende voorzieningen 

en bijbehorende activiteiten, zoals opgenomen in bijlage I bij 
deze regeling; 

e. regeling: de Subsidieregeling energiebesparing bestaande woningbouw 
Heiloo 2020-2022; 

f. verordening: de Algemene subsidieverordening Heiloo 2020; 
g.  voorzieningen en bijbehorende 

activiteiten: 
de te treffen maatregelen vermeld in bijlage 1 die de 
energievraag reduceren; 

h.  woning: een tot bewoning bestemd gebouw dat blijvend is bestemd 
voor permanente bewoning door één particulier huishouden. 

 
 
Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen 
1. Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden verleend voor voorzieningen en 

bijbehorende activiteiten die voorkomen op de Duurzame Energielijst zoals opgenomen in bijlage 1 en 
die worden toegepast bij bestaande koopwoningen.  

2. Subsidie wordt alleen toegekend indien en voor zover met facturen en betaalbewijzen is aangetoond 
dat de voorzieningen en bijbehorende activiteiten daadwerkelijk zijn toegepast en betaald binnen de 
criteria van deze regeling.  

3. De aanvrager dient aan te tonen dat aan het in de Duurzame Energielijst vermelde criterium wordt 
voldaan. Deze voorzieningen mogen alleen geïnstalleerd worden door een bedrijf (met uitzondering 
van maatregel 7). Het bedrijf vult daartoe de aannemer-installateurverklaring in.  

 

Artikel 3 Hoogte van de subsidie 
1. Subsidie wordt alleen toegekend indien het uit te keren subsidiebedrag groter of gelijk is aan € 150,-. 
2. Het subsidiebedrag bedraagt: 

a. 20% van de daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief BTW) voor het aanschaffen, installeren 
en in bedrijf stellen van één voorziening waar subsidie voor is aangevraagd, met een 
maximum van € 850,-; 

b. 25% van de daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief BTW) voor het aanschaffen, installeren 
en in bedrijf stellen van twee of meer voorzieningen waar subsidie voor is aangevraagd, met 
een maximum van € 2.000,-; 

c. 50% van de daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief BTW) voor het aanschaffen, installeren 
en in bedrijf stellen van twee of meer voorzieningen indien ook voor nummer 11 uit de 
Duurzame energielijst subsidie is aangevraagd, met een maximum van € 2.500,-. 
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Artikel 4. Subsidieplafond 
1. Het subsidieplafond is voor de looptijd van de regeling vastgesteld op € 295.000,-.  
2. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, 

geschiedt in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde 
subsidieplafond is bereikt. 

3. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft 
gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop 
de aanvraag is aangevuld.  

 
Artikel 5. Aanvraagprocedure 
1. In afwijking van artikel 7 van de verordening kunnen aanvragen alleen worden ingediend nadat de 

voorzieningen en bijbehorende activiteiten zijn geplaatst c.q. getroffen. Deze voorzieningen en 
bijbehorende activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten zijn geplaatst c.q. getroffen in 
de periode 10-11-2020 t/m 31-12-2022. 

2. Aanvragen die ná 31-12-2022 worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. 
3. Per bestaande koopwoning mag eenmaal per kalenderjaar een aanvraag worden ingediend.  
4. De aanvrager dient op basis van (kopieën van) offertes, facturen en betaalbewijzen (bijvoorbeeld 

bankafschriften) en de aannemer-installateursverklaring aan te tonen dat de voorzieningen en 
bijbehorende activiteiten zijn geplaatst c.q. getroffen. Deze stukken moeten bij de aanvraag worden 
overlegd. 

5. Aanvragen kunnen via de website van de uitvoerende organisatie, Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord, worden ingediend via het speciaal daartoe beschikbaar gestelde digitale aanvraagformulier.  

 

Artikel 6. Subsidievaststelling 
Het college stelt conform artikel 13 van de verordening de subsidie vast. 
 

Artikel 7.  Duurzame Energielijst 
Het college kan de Duurzame Energielijst (bijlage 1) wijzigen, uitbreiden of inkorten.  
 

Artikel 8. Slotbepalingen  
1. De Subsidieregeling energiebesparing bestaande woningbouw gemeente Heiloo 2018 wordt 

ingetrokken. 
2. Op aanvragen om subsidie die voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend 

en waar nog geen besluit op is genomen, is de Subsidieregeling energiebesparing bestaande 
woningbouw gemeente Heiloo 2018 van toepassing. 

3. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. 
4. Deze regeling vervalt op 1 januari 2023 of eerder wanneer het subsidieplafond is bereikt, met dien 

verstande dat zij blijft gelden voor het afhandelen van aanvragen die gedurende het van kracht zijn 
van deze regeling zijn ingediend. 

5. Deze regeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling energiebesparing bestaande woningen Heiloo 
2020-2022”.  

 
Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Heiloo in zijn vergadering van 14 
december 2021, 
 
 
De secretaris,     De burgemeester, 
Mevrouw F.C.W. de Jong   Mevrouw M. ten Bruggencate 

 


