
De  Vogelbuurt bespaart            
Gemeente  Oude IJsselstreek                      

Aanvraagformulier 
 

De aanvraag bestaat uit twee delen; 
Deel a: aanvraagformulier 
Deel b: offerte uitvoering maatregelen en/of beschrijving van de werkzaamheden (met ingeschatte  kosten)  

 
  

Deel A : Aanvraagformulier subsidieregeling “energie besparen in de bestaande bouw” 
 
Gemeente Oude IJsselstreek 
Informatie (0315) 292 292 
a.vanlierop@oude-ijsselstreek.nl  /c.huijskes@oude-ijsselstreek.nl 
 
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit formulier? Bel dan even voor een afspraak. 
Persoonlijk gegevens  (aanvrager van de subsidie)                                                                                       .           
 

 
Naam 

 
 

 
Straatnaam en huisnummer 

 
 

 
Postcode 

 
 

 
Woonplaats 

 
 

 
Telefoonnummer 

 
 

 
E-mail adres 

 
 

 
 Algemene gegevens                                                                                                                                      .    
 

1 Staat de woning in Vogelbuurt in Ulft ?    Nee  u komt niet in aanmerking voor  deze subsidie  
   Ja  ga door naar vraag 2 

 
2 Is de woning gebouwd of opgeleverd vóór 1 juni 

2010? 
  Nee  u komt niet in aanmerking voor deze subsidie  
 Ja  ga door naar vraag 3  

 
3 Zijn de maatregelen die u gaat uitvoeren 

verplicht vanuit bestaande regelgeving (doordat 
ze bijvoorbeeld geëist worden  in de 
bouwvoorschriften van het bouwbesluit of van 
de gemeente)?  
 

 Ja  u komt niet in aanmerking voor deze subsidie  
 Nee  ga door naar vraag 4  

 

4 Bent u eigenaar en bewoner van de woning?  Nee  u komt niet in aanmerking voor deze subsidie  
Ja  ga door naar vraag 5  

 
5 Zijn of worden de maatregelen uitgevoerd in de 

subsidieperiode (tussen 01-06-2010 en 31-12-
2011)?  

 Nee  u komt niet in aanmerking voor deze subsidie  
 Ja  ga door naar vraag 6 

 
6 Vraagt u het maximale subsidiebedrag van 

€500.- aan? 
 
 

 Ja  De investering die ik doe is meer dan € 1000.-, ik kom 
hierdoor in aanmerking van een subsidie van € 500.-  

 Nee  De investering die ik doe is minder dan € 1000.-  het is  
€ ……...........    (schatting van de totale uitgaven) . De subsidie is  50% 
van dit bedrag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 De maatregelen                                                                                                                                             .    
 
Ik vraag 50% subsidie tot een maximum van € 500,- aan voor het uitvoeren van één of meerdere maatregelen uit de 
onderstaande lijst.  
 
Kruis s.v.p. de maatregelen aan die u uitvoert of laat uitvoeren.  Het tweede deel van de aanvraag betreft de toelichting 
van de bij te voegen offerte en beschrijving van de werkzaamheden (met ingeschatte  kosten).  
 

 7. Glas vervangen      (Kozijnen komen niet in aanmerking voor subsidie, het glas en het werkloon wel)  

7a Is het nieuwe glas HR++ glas? 
 

 Nee  deze maatregel komt niet in aanmerking voor deze 
subsidie  

 Ja  ga door naar vraag 7b  

7b 
 
Worden er binnen de subsidieperiode  alle 
“enkel glas”  ruiten vangen door HR++ glas 
van minimaal één woonlaag vervangen ?  

 
 Nee  deze maatregel komt niet in aanmerking voor deze 

subsidie 
 Ja  u voldoen aan de voorwaarden. 

Uitleg: Subsidiabel is het plaatsen van HR++ glas ter vervanging van enkel glas op de gehele woonlaag (beneden dan wel boven). 
Uitgezonderd zijn de toilet- en doucheruimte en ruimtes buiten de thermische schil (zoals een onverwarmde schuur en bijkeuken). 
Ook vervanging van bestaand thermopane (“dubbel glas”) door HR++ is subsidiabel, echter niet verplicht. Als eindresultaat heeft u 
een woonlaag waar geen enkel glas meer aanwezig is (behalve de uitzonderingen).  Het is wel mogelijk dat u in een woonlaag 
HR++glas heeft in combinatie met ander thermopane (dubbel) glas. 
 

 8. Dakisolatie (of vloerisolatie van niet-verwarmde vliering)    

8a Wordt binnen de subsidieperiode minimaal 
35 m2 dak (of vloer van niet-verwarmde 
vliering) geïsoleerd? 

 
 Nee  deze maatregel komt niet in aanmerking voor deze 

subsidie  
 Ja  ga door naar vraag 8b 

8b 
 
Is de isolatiewaarde (R) van het 
isolatiemateriaal 2,5 m2 K/W of hoger?  
U kunt dit nakijken op uw factuur of  
offerte, of navragen bij uw leverancier . 

 
 Nee  deze maatregel komt niet in aanmerking voor deze 

subsidie 
 Ja  u voldoet aan de voorwaarden. 

Uitleg:  Eindresultaat is dat de dakisolatie van minimaal 35 m2  èn met een isolatiewaarde van minimaal R => 2,5 m2 K/W is 
aangebracht. De isolatie van de vloer van de niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie. U kunt deze isolatie laten 
aanbrengen of u kunt dit zelf doen. 
 

 9. Vloerisolatie (of vloerisolatie van minimaal de gehele woonkamer) isolatiewaarde R => 2,5 m2 K/W  

9a Wordt binnen de subsidieperiode de vloer- 
of bodemisolatie in de gehele woonkamer 
aangebracht 

 
 Nee  deze maatregel komt niet in aanmerking voor deze 

subsidie  
 Ja  ga door naar vraag 9b 

9b 
 
Is de isolatiewaarde (R) van het 
isolatiemateriaal 2,5 m2 K/W of hoger? U 
kunt dit nakijken op uw factuur of  
offerte of navragen bij uw leverancier  

 
 Nee  deze maatregel komt niet in aanmerking voor deze 

subsidie  
 Ja  deze maatregel voldoet aan de voorwaarden.  

 
 

 10. Gevel- of spouwmuurisolatie   

10a Worden binnen de subsidieperiode alle nog 
niet geïsoleerde gevels van de woning 
geïsoleerd?  

 
 Nee  deze maatregel komt niet in aanmerking voor subsidie.  
 Ja  ga door naar vraag 10b en/of 10c 

10b 
 
Wordt binnen de subsidieperiode de isolatie 
aangebracht  in de bestaande spouw?  
Hiervoor geldt geen minimum  
isolatiewaarde (Rc)  

 
 Nee  deze maatregel komt niet in aanmerking voor deze 

subsidie  
 Ja  deze maatregel voldoet aan de voorwaarden. 

10c 
 
Is de isolatiewaarde (R) van het 
isolatiemateriaal  2,5 m² K/W of hoger? U 
kunt dit nakijken op uw factuur of  
offerte of navragen bij uw leverancier.  

 
 Nee  deze maatregel komt niet in aanmerking voor deze  

subsidie  
 Ja   deze maatregel voldoet aan de voorwaarden. 

 
 
Uitleg: Subsidiabel is  het aanbrengen van gevelisolatie door het isoleren van alle nog niet geïsoleerde muren van de woning. Er 
zijn twee mogelijkheden; 
   1) door aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw; 
   2) of door het aanbrengen van andere gevelisolatie; bij deze methode dient de isolatiewaarde   R => 2,5 m2 K/W te zijn.                           



 11. Zonnecollector voor warm water (zonneboiler)  

11a Wordt er binnen de subsidieperiode een 
zonneboiler aangebracht? (zonnecollector 
voor warm water, minimum oppervlak is 
2m2)  

 
 Nee  deze maatregel komt niet in aanmerking voor deze 

subsidie  
 Ja  ga naar vraag 11b 

11b  Is het oppervlak van de collector minimaal 2 
m²? 

 
 Nee  deze maatregel komt niet in aanmerking voor deze 

subsidie  
 Ja  de maatregel voldoet aan de voorwaarde.  

 
Extra informatie: Via www.agentschapnl.nl is er de subsidieregeling ‘duurzame warmte’ voor onder andere zonneboilers. Wij raden 
u aan daar eerst informatie op te vragen. U mag deze subsidies bij andere optellen. 
 
 

 12. Zonnecellen voor het opwekken van elektriciteit  (zonnestroom of pv) .        

12a Wordt er binnen de subsidieperiode 
zonnecellen aangebracht?   

 
 Nee  deze maatregel komt niet in aanmerking voor deze 

subsidie  
 Ja  ga naar vraag 12b 

12b  Is het oppervlak van de zonnecellen 
minimaal 2 m²?  

 
 Nee  deze maatregel komt niet in aanmerking voor deze 

subsidie  
 Ja  de maatregel voldoet aan de voorwaarde.  

 
Extra informatie; Via www.senternovem.nl is er de subsidie- regeling ‘SDE’ voor onder andere zonnepanelen. Wij raden u aan daar 
eerst informatie op te vragen. U mag deze subsidies bij andere optellen. 
 
 

 13. Plaatsen warmtepomp ten behoeve van verwarmen van de woonruimte (dit is geen CV of HR ketel)    

13a Wordt er binnen de subsidieperiode de 
warmtepomp aangebracht om uw 
woonruimte of tapwater te verwarmen?   

 
 Nee  deze maatregel komt niet in aanmerking voor deze 

subsidie  
 Ja  de maatregel voldoet aan de voorwaarde. 

 
Extra informatie; Via www.senternovem.nl is er de subsidieregeling ‘duurzame warmte’ voor onder andere warmtepompen. Wij 
raden u aan daar eerst informatie op te vragen. U mag deze subsidies bij andere optellen. 
 

 
 
Zelfwerkzaamheid /”doe het zelf”                                                                                                               .     

 
Maatregelen zoals in bovenstaande lijst genoemd mogen door de eigenaar zelf worden uitgevoerd. Kruis 
s.v.p. aan of u de maatregelen (geheel of gedeeltelijk) zelf uitvoert. In het tweede deel van de aanvraag kunt u een  
beschrijving van de werkzaamheden geven en eventuele uitleg (met ingeschatte  kosten).  

 
 15. De maatregelen geheel of gedeeltelijk zelf uitvoeren                                                                   

15a De maatregelen worden zelf uitgevoerd. 
 

 Nee  Een bedrijf voert de maatregelen uit. 
 Ja   De maatregelen worden niet door een bedrijf uitgevoerd, 

maar door en doe-het-zelver. Lees de aanvullende bepalingen in 
15b. 
 

15b 
 
Aanvullende bepalingen bij Doe-het-zelf;  
- In het geval de investeringen minder dan € 1.000,-- bedragen is de subsidie 50% van deze  
  investering. Dit houdt in dat voor het verkrijgen van de maximale subsidie van € 500,-- de minimale investering 
   € 1.000,-- moet bedragen. 
- De eigenaar die in eigen beheer energiebesparende verbeteringen aan de woning aanbrengt voert de 
  werkzaamheden deskundig en veilig uit. De eigenaar is hiervoor zelf verantwoordelijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ingeschatte besparing                                                                                                                                     .     
 

Het effect van de besparingsmaatregel moet aantoonbaar gemaakt worden door het aangeven van de 
geschatte energiebesparing in Joule / kWh / m³ gas per jaar.  
 
Toelichting: De gemeente moet een inschatting maken van de hoeveelheid energie die bespaard wordt vanwege de maatregelen 
die gesubsidieerd worden. Indien u een bedrijf inschakelt om de maatregelen uit te voeren kan het bedrijf u deze inschatting 
geven. Als u zelf het werk uitvoert kunt u gebruik maken van de website www.energiebesparingverkenner.nl om de besparing in te 
schatten. 

16a De ingeschatte besparing is aangegeven door 
het bedrijf dat de maatregelen aanbrengt. 
Gebruik besparing per jaar in Joule of kWh of 
m³ aardgas 

 
 Ja   de ingeschatte besparing is volgens het bedrijf;   

     
      ……………. 
 

     Nee   Het bedrijf weet niet wat de ingeschatte besparing 
     is. 

 

16b 
 

De verwachte besparing is ingeschat m.b.v.  
www.energiebesparingverkenner.nl 

 

 
 Ja   de ingeschatte besparing is …………….       

 
      ……………… 
 

 Nee   Ik weet niet wat de ingeschatte besparing is. 
 

Toelichting website energiebesparingsverkenner.nl;  
- 1. Klik op energie maatregelen verkenner 
- 2. Woningkeuze (woningtype en bouwperiode invullen) 
- 3. Energiemaatregelen 
 Huidige woning invullen  
 Te treffen maatregelen invullen 
- 4. Tabel eronder geeft besparing gasverbruik in m3 gas en besparing elektriciteitverbruik in KWh weer. Dit cijfer kunt u       
      gebruiken. 

 
Ruimte voor toelichting aanvrager; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld                                                                                                   .    

 
Datum; 
 

Handtekening;  
 
 
 
 
 

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar:  
 
 
Gemeente Oude IJsselstreek/ De Vogelbuurt bespaart  
Anna van Lierop-Bandosz / Conny Huijskes 
Afdeling Vergunningen en Handhaving 
Postbus 42 
7080 AA GENDRINGEN 

 



De  Vogelbuurt bespaart            
Gemeente  Oude IJsselstreek                      

Aanvraagformulier 
 
 

Deel B;Toelichting                                                                                                         
 
Een gemotiveerde offerte van de uit te voeren maatregelen bij te voegen. Dit betekent dat uit de offerte eveneens blijkt wat de te 
gebruiken materialen zijn, wat de isolatiewaarde hiervan is en wat de geschatte energiebesparing in joule per jaar bedraagt. Bij het 
zelf uitvoeren van maatregelen (doe het zelf) geeft u een korte beschrijving van de werkzaamheden mee te sturen; hierin dienen 
de beoogde materiaalkwaliteit, hoeveelheid, isolatiewaarde en de kostenbegroting te worden aangegeven. 
 
Toelichting van aanvrager (maak kopieën van evt. offertes e.d., voeg indien nodig extra pagina’s toe.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
- Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.  
- Voor de voorwaarden en de regeling verwijzen wij u naar www.oude-ijsselstreekt.nl  onder  de rubriek De gemeente (algemene 
informatie) kopje Natuur en Milieu. 
- De  procedure is als volgt: 
     Stap 1: Aanvraag: de aanvragen vult het aanvraagformulier in en stuurt het naar de gemeente. Offerte en motivering  
      bijvoegen. De aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging met de datum van ontvangst (volledige aanvraag).  
     Stap 2: Beoordeling aanvraag:  De gemeente beoordeelt de aanvraag. Indien deze volledig is wordt de aanvraag in 
      behandeling genomen en ontvangt de aanvrager een besluit tot subsidieverlening. 
     Stap 3: Uitvoering: Na vaststelling van het besluit tot subsidieverlening kan de aanvrager de maatregel uitvoeren. Binnen 4 
     maanden moeten de maatregelen uitgevoerd zijn en het subsidie uitkeringsformulier ingeleverd. 
     Stap 4: indiening van subsidieuitkeringsformulier 
     Stap 5: Betaling: De gemeente controleert of de subsidieaanvraag correct is en gaat (indien alles correct is) over tot 
vaststelling van het besluit tot subsidievaststelling en betaling binnen 6 weken. 
- Toekenning van subsidies vindt plaats op basis van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.  
- De uitvoering van de regeling zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd.  
    Aan dit formulier kunnen geen rechten worden verleend! 


