
Maatregelenlijst RRE subsidie Schagen 
 
Algemene opbouw van subsidie 
Het subsidiebedrag per bestaande woning bedraagt eenmalig maximaal € 70,- van de werkelijke 
kosten die worden getroffen voor energiebesparende maatregelen.  

 
Tabel 1 Energiebesparende maatregelen 
 

Maatregel 
 

Specifieke voorwaarden per maatregel 

Kleine maatregelen Bijvoorbeeld het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en 
tochtstrips of het plaatsten van led-lampen. 

Gevelisolatie Betreft de isolatie van een gevel aan de buitenzijde, binnenzijde of spouwmuur. 
Spouw: criteria Rc ≥ 1,3m2 K/W, binnengevel ≥ 3,5 K/W, buitengevel ≥ 4,5 K/W. 

Vloerisolatie  Betreft de isolatie van een begane grondvloer of verdiepingsvloer of volledig 
dichtzetten van de kruipruimte met schuimbeton.  Criteria Rc ≥ 3,5m2 K/W. 
 Bodemisolatie  Betreft het aanbrengen van een isolerende laag of bodemafsluitende laag 
(dampscherm) op de bodem van de kruipruimte. Criteria Rc ≥ 2,5 m2 K/W. 

Dakisolatie Betreft de isolatie van een dak aan de buitenzijde, binnenzijde of tussen de 
dakpannen en de buitenkant van het dakbeschot. Criteria Rc ≥ 4,5 m2 K/W. 

Kozijn vervanging of 
glas vervanging 

Betreft het aanbrengen van een nieuw kozijn met isolerend glas of het plaatsen van 
isolerend glas in een bestaand kozijn. Criteria Kozijn U waarde < 1,3. Glas < 0,9. 
 
 

Waterzijdig inregelen Betreft het optimaal inregelen van een verwarmingsinstallatie door het inregelen van 
de aanvoer- en retour temperatuur en/of volumestromen en/of de waterkwaliteit 
(vuilafscheider aanbrengen).  

Vervangen 
radiatorkraan  

Betreft het aanbrengen of aanschaffen van een thermostatische radiatorkraan, 
aanbrengen van laag temperatuur verwarming afgifte en verwarming. 

Warmtepomp Betreft het aanbrengen van een warmtepompsysteem.   

Waterbesparende 
douchekop 
 

Betreft het aanschaffen en/of laten plaatsen van een waterbesparende douchekop 
met een doorstroom klasse Z (4-7 liter/min.) of klasse A (7-9 liter/min.). 

Pompschakelaar 
vloerverwarming  
 

Betreft het aanschaffen en/of laten plaatsen van een 
vloerverwarmingspompschakelaar of een nieuwe energiezuinige 
vloerverwarmingspomp. 
 Woningventilatie Vervangen/aanbrengen van een gelijkstroom ventilatiebox of ventilatiebox met 
luchtvochtigheid, Co2 sturen of warmte terugwinning. 
 Inductiekoken Betreft het aanschaffen en/of laten monteren van een inductiekookplaat. 

Overige maatregelen Maatregelen die niet zijn benoemd in bovenstaand overzicht maar maatregelen die 
wel een energiebesparende of energieopwekkende functie hebben en daarmee een 
Co2 reductie realiseren. 

 

 

 


