DUURZAMER LEVEN………….MAAR HOE?
HOOFDSTUK 2

ENERGIETRANSITIE

Overzicht genoemde websites
Milieu Centraal
 https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-enbesparen/isolerende-raambekleding/
 https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinigverwarmen-en-warm-water/infraroodpanelen-voor-verwarming/
 https://www.advies-op-maat.milieucentraal.nl
 https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-enbesparen/spouwmuurisolatie/
 https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-enbesparen/dakisolatie/
 https://advies-op-maat.milieucentraal.nl/aom/?module=Check_je_isolatie
 https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-enbesparen/vloerisolatie/
 https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-enbesparen/dubbel-glas-hr-glas-en-triple-glas/
 https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-enbesparen/isolerende-raamfolie/
 https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-enbesparen/dubbel-glas-hr-glas-en-triple-glas/
 https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/financieringenergie-besparen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/
 https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/financieringenergie-besparen/rendement-energiebesparing/
 https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/wonen-zonderaardgas/
 https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinigverwarmen-en-warm-water/ventilatiewarmtepomp/

Duurzaam Bouwloket
 https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/warmtepompen
 https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/infraroodverwarming
 https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/warmtepompen
 https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/isoleren-schuin-dak
 https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/isoleren-plat-dak
 https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/spouwmuurisolatie
 https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/vloerisolatie
 https://www.duurzaambouwloket.nl/maatregel/vervangen-beglazing
 https://res.cloudinary.com/duurzaambouwloket/image/upload/v1561965884/Factsheet
_Meest_interessante_kleine_maatregelen.pdf
Consumentenbond
 https://www.consumentenbond.nl/energie-vergelijken/vergelijker/energiecollectief
 https://www.consumentenbond.nl/inductiekookplaat/koken-op-inductie
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https://www.consumentenbond.nl/inductiekookplaat/inductiekookplaat-aansluiten
https://www.consumentenbond.nl/inductiekookplaat/pannen-geschikt-voor-inductie
https://www.consumentenbond.nl/cv-ketel/waterzijdig-inregelen
https://www.consumentenbond.nl/cv-ketel/cv-ketel-kopen-of-huren

Diversen
 https://www.jungle.amsterdam/infraroodsafari
 https://www.verbeterjehuis.nl
 https://cv-inregelen.nl
 https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/vve/subsidie-voor-energiebesparendemaatregelen/aanvullende-energiebesparende-maatregelen
 https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/aardgasvrij/
 https://www.nationaleenergieatlas.nl/kaarten
 https://www.energiebesparingsverkenner.rvo.nl
 https://www.consuwijzer.nl
 https://www.eigenhuis.nl/collectieve-inkoop-energie#/
 https://www.woonbond.nl/publicatie/energiebesparingsladder
 https://www.zuiderlicht.nu/
 https://www.amsterdamenergie.nl/
 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/rechtenhuurdersorganisatie-bewonerscommissie
 https://www.isolatiewaarde.eu/isolatiemateriaal/
 https://www.iedereendoetwat.nl/mogelijkheden/isoleren
 https://www.bagviewer.kadaster.nl
 https://www.webshop.bpgvandermeulen.nl/isobooster-t5-6250x1200x56mm-rd-4-6
 https://www.thermoshield.nl
 https://www.tonzon.nl/muurisolatie/
 https://www.maatwerkadviesvoorwoningen.nl/
 https://www.qbisnl.nl/
 http://www.fedec.nl/
 https://www.thuisbaas.nl/hoe-werkt-instant-heater/
 https://www.kennis.greenhome.nl/vloerisolatie/pur-vloerisolatie/
 https://www.aardgasvrij.nibenl.eu/verwarmen-zonder-gas/laag-temperatuurverwarmen
 https://www.res.cloudinary.com/duurzaambouwloket/image/upload/v1561965884/Fact
sheet_Meest_interessante_kleine_maatregelen.pdf
 https://www.gaslicht.com/energienota
 https://verbeterenbespaar.nl/energiebesparende-maatregelen/warmtepompboiler-2/
 https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-regeling-in-het-kort
 https://www.wooninfo.nl/
 https://www.mjop-vve.nl/dmjop/
 https://www.joostdevree.nl/shtmls/r-waarde.shtml
Regionaal Energieloket
 https://regionaalenergieloket.nl/huisscan
 https://regionaalenergieloket.nl/subsidie-energiebesparing-eigen-huis
Subsidies zonnepanelen (BTW terugvragen):
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https://regionaalenergieloket.nl/subsidies?page=2

Subsidie maatwerkadvies
 https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/vve
Collectieve inkoopacties zonnepanelen:
 https://regionaalenergieloket.nl/zonnepanelenactie-amsterdam-oost-2020
 https://www.eigenhuis.nl/collectieve-inkoop-zonnepanelen#/
 https://www.consumentenbond.nl/uitgelicht/zonnecollectief

HOOFDSTUK 3

GEZONDHEID.

Overzicht genoemde websites
 https://www.essent.nl/kennisbank/ventilatie/hoe-werkt-ventilatie/isolatie-ventilatie
 https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/woningventileren/natuurlijke-ventilatie/
 https://www.bouwvraagstuk.nl/technische%20installaties/3/behaaglijkheid.pdf
 https://warmtepompplein.nl/geluid-warmtepomp/
 https://www.ecobouwers.be/forum/post/te-warme-slaapkamer-de-zomer
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GROEN & KLIMAATADAPTATIE

Overzicht genoemde websites
Milieu Centraal
 https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/tuinieren/
 https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/klussen/groen-dak/
 https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/tuinieren/tuinontwerp/tuintips-omwateroverlast-te-verminderen/

Gemeente Amsterdam
 https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/zelfbeheer/geveltuin-aanvragen/
 https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/zelfbeheer/
 https://www.amsterdam.nl/projecten
 https://www.amsterdam.nl/buurten/
 https://maps.amsterdam.nl/bodemkwaliteit/
 https://maps.amsterdam.nl/bomen/
 https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B70FA1281-D6BE-44C1B8F8-9418219BD5A8%7D#case_%7B11F82F4C-8FD7-4C7C-AEF4718E4F3CED61%7D
 https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BF8C1D850-A801-469A83A3-097E04EB483A%7D
Waternet
 https://www.waternet.nl/service-en-contact/problemen-metwater/wateroverlast/wateroverlast-voorkomen/
 https://www.waternet.nl/ons-water/drinkwater/gratis-openbaar-drinkwater/
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Diversen
 https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/
 https://www.moestuinplanner.nl/moestuin-beginnen/
 https://www.ymere.nl/ik-huur/reparaties-en-onderhoud/overzicht-van-reparaties-enonderhoud/tuin/tuinonderhoud/
 https://www.perennialpower.nl/nieuws/vaste-planten-die-vlinders-en-bijen-aantrekken
 https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/groene-gevel
 https://buurtgroen020.nl/projecten
 https://bijenstichting.nl/top-10-drachtplanten-voor-bijen.

HOOFDSTUK 5

AFVAL & CIRCULAIR

Overzicht genoemde websites
 https://www.repaircafe.org
 https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/
 https://www.wormenhotel.nl/kaart-met-zoekfunctie
BIJLAGE SUBSIDIES (websites)
Welke subsidies zijn er en waar moet ik zijn?
Vanaf 2 september 2019 kunnen huiseigenaren én bewoners Subsidie Energiebesparing
Eigen Huis (SEEH) aanvragen. Er is in totaal 84 miljoen Euro beschikbaar. De regeling
betreft:
 Spouwmuurisolatie (isoleren bestaande spouwmuren)
 Dakisolatie (isoleren bestaand dak, zolder of vlieringvloer)
 Gevelisolatie (binnen- en buitengevel)
 Vloerisolatie / kruipruimte isolatie
 Bodemisolatie / kruipruimte isolatie
 Hoogrendementsglas (HR++ glas of Triple Glas).
De subsidie bedraagt zo’n 20% van het totaalbedrag met een maximum van € 10.000 tot €
15.000 (indien 2 subsidiemaatregelen worden genomen).
Isolatiewerkzaamheden die verricht worden aan woningen van minimaal 2 jaar oud worden
belast met het lage btw tarief dat in 2019 9% zal bedragen in plaats van het reguliere 21%
btw tarief. Dat is in feite een verkapte subsidie van 12%. Het lage btw tarief geldt alleen voor
de arbeidskosten.
Ook zijn er subsidies voor waterzijdig inregelen, isolerende deuren, energiezuinig
ventilatiesysteem, energiedisplay of slimme thermostaat.
Zie voor bovengenoemde items:
https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/subsidies/subsidie-energiebesparingeigen-huis-seeh/
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/vve/subsidie-voor-energiebesparendemaatregelen/aanvullende-energiebesparende-maatregelen
Maatwerkadvies rapport bewoners en eigenaars
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https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/eigenaar-énbewoner/maatwerkadviesrapport
Maatwerkadvies VvE’s
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/vve
Ook subsidieert de gemeente zaken als groene daken, aardgasvrije woningen en VvEadvies
https://www.amsterdam.nl/subsidies/subsidies-onderwerp/subsidies-duurzaam/
Aanplant van bomen:
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BF8C1D850-A801-469A-83A3097E04EB483A%7D
Zonnepanelen (BTW terugvragen):
https://regionaalenergieloket.nl/subsidies?page=2
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