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Regeling De Vogelbuurt bespaart  
Toelichting bij de beleidsregel 
 
 
Inleiding 
De gemeente Oude IJsselstreek biedt 100 huiseigenaren in de vogelbuurt in Ulft de mogelijkheid om 
maximaal € 500.-  subsidie te krijgen voor energiebesparende maatregelen in hun woning. Hiermee willen 
we huiseigenaren van woningen, waarin ze zelf wonen, stimuleren om energiebezuinigende maatregelen 
toe te passen die goed zijn voor milieu en klimaat. 

De subsidie is te krijgen voor de volgende maatregelen: HR++ glas, zonneboilers, zonnecollectoren, 
vloerisolatie, dakisolatie, gevelisolatie, warmtepompen. U krijgt € 500.- subsidie als u minimaal € 1000.-
uitgeeft aan energiebesparende maatregelen.  Als u minder dan €1000.- uitgeeft dan krijgt u 50% van de 
kosten vergoed. U kunt deze maatregel door een bedrijf laten uitvoeren. U mag ook de maatregelen zelf 
uitvoeren. In dat geval worden komen alleen de materiaalkosten voor subsidiering in aanmerking. 

Een aanvraagformulier voor de subsidie is te downloaden via de web site van de gemeente. U kunt voor 
het formulier ook bellen naar het gemeentehuis (0315-292 292), dan wordt het formulier naar u 
opgestuurd. (vraag naar Anna van Lierop/ Conny Huijskes). In het aanvraagformulier komen de 
voorwaarden waaraan u moet voldoen aan de orde. De maatregelen moeten eerst uitgevoerd zijn, voor 
de gemeente de subsidie uitkeert.  

De voorwaarden zijn uitgebreid beschreven in de beleidsregel : “De Vogelbuurt Bespaart” die door het 
college van Burgemeester en Wethouder is goedgekeurd op 14 juni 2010 . Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met r.altena@oude-ijsselstreek.nl, a.vanlierop@oude-ijsselstreek.nl of 
c.huijskes@oude-ijsselstreek.nl 

 
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 en motivering op te 
sturen naar de gemeente. De motivering bevat de isolatiewaarde van de aangevraagde maatregelen en 
een inschatting van de energiebesparing per jaar, uitgedrukt in Joule, Kwh of m3. 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 acht weken (+ verlenging van vier weken mogelijk) na de ontvangstbevestiging ontvangt de 
aanvrager een besluit tot subsidieverlening. Dit besluit is vatbaar voor bezwaar en beroep. Hiervoor geldt 
het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht. 
 
Stap 3: Uitvoering maatregelen 
Na het besluit tot subsidieverlening moet de aanvrager binnen vier maanden na de datum van dit besluit 
de betreffende maatregelen uitvoeren.  
 
Stap 4: Indiening subsidie-uitkeringsformulier 
Binnen 4 maanden moet het subsidie-uitkeringsformulier binnengekomen zijn bij de gemeente.  
Het direct beginnen met het aanbrengen van de maatregelen na indiening van de aanvraag is voor eigen 
risico van de subsidie-aanvrager. 
 
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. 
Hiervoor geldt het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht. 
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De uitbetaling geschiet op basis van de ingediende stukken. De controle op de uitvoering en rekeningen 
kan hierna nog plaatsvinden.  
 
Schematisch kan de procedure als volgt worden beschouwd. 
 

 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 
Stap Indiening aan-

vraagformulier 
Ontvankelijke 
aanvraag door 
indienen van volledig 
ingevuld 
aanvraagformulier en 
voorzien van de 
vereiste bijlagen. 

Vaststelling besluit 
tot 
subsidieverlening 
door gemeente 
binnen acht weken 
en vaststelling van 
het besluit tot 
subsidieverlening. 
 

Uitvoering 
maatregelen 
door of namens de 
aanvrager met een 
eigen risico bij 
uitvoering van de 
maatregelen voor de 
ontvangst van het 
besluit tot 
subsidieverlening. 
 
 

Indienen subsidie- 
uitkeringsformulier 
en noodzakelijke 
bijlagen.  

Vaststelling besluit 
tot 
subsidievaststelling 
en uitbetaling 
door de gemeente. 

Termijn -- Max acht weken met 
een eenmalige 
mogelijkheid tot 
verdagen met vier 
weken 

Na toezending van 
het besluit tot 
subsidieverlening 
vier maanden voor 
uitvoering van de 
maatregelen en 
indiening van het 
uitkeringsformulier. 

 Besluit tot 
subsidievaststelling 
en uitkering binnen 
zes weken met een 
mogelijkheid tot 
eenmaal te 
verlengen met vier 
weken. 

 
 
Uiterlijke termijnen 
Voor gemeente 
I okt 2012     subsidie vaststelling provincie  
1 juli 2012     afronding regeling (alle betalingen ed zijn gedaan) 
Voor aanvragers 
Inschatting termijn / aanvragers 
1 april/ 1 mei 2012  uiterlijk dan aanvragers het uitkeringsformulier inleveren. 
1 juli 2010-  1 januari 2012   aanvraag indienen 
 
 
Bepaling van de ingeschatte energiebesparing 
De gemeente is verplicht een inschatting te maken van de hoeveelheid energie die bespaard wordt 
vanwege de op basis van de verordening gesubsidieerde maatregelen. Wij zijn hierbij afhankelijk van 
door u bij de aanvraag aangereikte informatie. Indien u een bedrijf inschakelt om de maatregelen uit te 
voeren kan het bedrijf u deze informatie geven. 
 
Als u zelf het werk uitvoert kunt u gebruik maken van de website www.energiebesparingverkenner.nl om 
de besparing in te schatten. Bij bezoek aan deze website 

- 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.  
  

De omrekeningsfactoren zijn als volgt; 
  Besparing in Joule 
Elektriciteitsbesparing 1 kWh 3,6 Megajoule 

3 600 000 Joule 
Gasbesparing 1 m3 gas 31,65 Megajoule 

31.650.000 Joule 
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Voorbeeld; 
Door gevelisolatie bedraagt de ingeschatte besparing van gas op jaarbasis 300 m3. In Joule bedraagt 
dan de besparing 300 * 31,65 = 9465 Megajoule per jaar. 

 
Definiëring van de eenheden 
De kWh of de m3 gas kunnen maar de eenheid Joule omgezet worden door de volgende omrekening toe 
te passen; 
- De Joule (symbool J) is de internationale eenheid van energie 
- Elektrische energie wordt meestal gemeten in kilowattuur (kWh).  
1 kWh is 3 600 000 J of 3,6 MJ. 
 MJ is het symbool voor Megajoule, een energie-eenheid van één miljoen joule 
- Gas De energetische waarde van een gas wordt uitgedrukt in Megajoule per m³ (MJ/m³). Aardgas heeft 
een energetische waarde van 31,65  MJ per m³." (31 650 000 Joule per kubieke meter.)  
 
 
Tenslotte wijzen wij u er 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. 
 


