Regelingen woningisolatie en energiearmoede
bestemd voor gemeenten
2022

Q1

Q2

2023

Q3

Q4

Q1

Q2

2024

Q3

Q4

SPUK januari (energiearmoede)
05/03

Q1

Q2

Q3

Q4

Verlenging

Energiearmoede

SPUK juli
Energietoeslag voor lage
inkomens (eenmalig €1300)

Nationaal
Isolatieprogramma
(NIP)
Regeling
Provincie
Noord-Holland

05/01

Energietoeslag voor lage
inkomens (eenmalig €1300)

11/25

Subsidie Lokale aanpak (koopwoningen met DEFG-labels)

Provincie Noord-Holland: Regionaal Energiebesparingsprogramma Particuliere Woningen (t/m 2026)

* De eerste uitkering van de meicirculaire 2022 voor uitvoeringskosten klimaatakkoord staat niet genoemd in dit overzicht. Deze is bedoeld voor taken als
het opstellen van wijkuitvoeringsplannen. Isolatiemaatregelen kunnen hier wel een onderdeel van zijn.
** De Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) staat niet in dit overzicht omdat regeling stopt per 1/1/2023 en er momenteel ook geen nieuwe
aanvragen meer gedaan kunnen worden. Gemeentes die RREW hebben kunnen dit nog tot 31/12/2022 uitgeven.
*** De provinciale regeling is onder voorbehoud van akkoord van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten

Klik op de regeling voor meer informatie

SPUK energiearmoede januari en juli
SPUK januari (energiearmoede)
05/03

Lokale aanpak (koopwoningen met slechte labels)

Tijdlijn
Te besteden voor 31 december 2024 (de bestedingstermijn van de SPUK
januari is verlengd)

Doel
•
•

Een eenmalige, specifieke uitkering bedoeld voor maatregelen die de
energierekening verlagen.
Belangrijk: in juli werd ook 68,5 miljoen vanuit het NIP uitgekeerd aan
gemeentes, aangezien de lokale isolatie-aanpak in het verlengde ligt
van de aanpak energiearmoede.

Subsidieverlener
•
•

SPUK januari: Ministerie van BZK (algemene rijksmiddelen)
SPUK juli: Ministerie van BZK (vanuit het NIP)

Voorwaarden
•

•

Gemeenten bepalen grotendeels zelf hoe ze de middelen besteden.
Het mag daarbij gaan om zowel koop- als huurwoningen. De aanpak
mag variëren van maatregelen die direct effect hebben zoals
energiedisplays en radiatorfolie tot een bijdrage aan grotere
isolatiemaatregelen zoals vloer- en spouwmuurisolatie.
De uitgaven worden verantwoord via Single information, Single audit
(SiSa) methodiek

Terug naar het
overzicht

Verlenging
03/10

SPUK juli

Geldstroom
•
•
•

Januari: 150 miljoen
Juli: 150 miljoen
Klik hier voor een overzicht van de gelden per gemeente

Relaties tot andere subsidies
•
•

•

Het kabinet trok tweemaal 150 miljoen euro uit (januari en juli), uitgekeerd
door middel van een specifieke uitkering (SPUK).
Tegelijk met de SPUK energiearmoede werd in juli ook 68,5 miljoen
uitgekeerd voor de lokale aanpak van het NIP. Zo kunnen gemeentes al een
begin maken met de lokale aanpak van het NIP, dat in het verlengde ligt met
de aanpak energiearmoede.
Tot en met 2023 is er veel incidenteel geld beschikbaar voor
energiearmoede. Het is niet uitgesloten dat er nog meer additionele middelen
voor de aanpak van energiearmoede volgen als de huidige hoge
energieprijzen aanhouden

Type geldstroom
•

SPUK

Subsidie aanvragen
•
•

Het geld is automatisch uitgekeerd.
Deze middelen zijn verdeeld op basis van het aantal huishoudens
met energiearmoede per gemeente en gebaseerd op onderzoek
van TNO

Eenmalige energietoeslag voor lage inkomens
05/03

Energietoeslag voor lage inkomens (eenmalig €1300)

1300 euro per huishouden die maximaal 120% van het sociaal
minumum verdienen

Doel

Relaties tot andere subsidies

Gemeentes maken het bedrag over naar inwoners met een laag
inkomen. De energietoeslag is bedoeld om huishoudens met een
laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen
energieprijzen.

Deze tijdelijke regeling is parallel aan de middelen voor
gemeenten te besteden aan isolatiemaatregelen

Staatssecretaris van Sociale Zaken

Voorwaarden

•

•

Geldstroom

Looptijd: 2022 en 2023

Subsidieverlener

•

03/10

Lokale aanpak (koopwoningen met slechte labels)

Tijdlijn

Terug naar het
overzicht

De gemeente kan aan inwoners die aan de voorwaarden voldoen een
energietoeslag toekennen, zonder te hoeven controleren of de
energiekosten van die inwoners daadwerkelijk sterk gestegen zijn en
of die inwoners over voldoende middelen (vermogen) beschikken om
de energierekening te kunnen betalen.
Gemeenten mogen zelf de doelgroep bepalen (dus zelf bepalen wat
de definitie van ‘laag inkomen’ is).
Gemeenten mogen zelf de hoogte van het bedrag bepalen en dus
afwijken van de richtlijn.

Subsidie aanvragen
Gemeentes ontvangen het geld van het kabinet en kunnen dit
vervolgens uitkeren naar hun inwoners.

Type geldstroom
Voor het verstrekken van de eenmalige energietoeslag wordt
gebruik gemaakt van het instrument categoriale bijzondere
bijstand.

Lokale aanpak (koopwoningen met DEFG-labels)
2022

Subsidie Lokale aanpak (koopwoningen met DEFG-labels)

Lokale aanpak (koopwoningen met slechte labels)

Tijdlijn
•
•

Looptijd: t/m 2030
Gemeenten kunnen van maart t/m mei 2023 aanvragen indienen

Doel
Isoleren van koopwoningen met DEFG-energielabels

Voorwaarden
•
•

Voor 2022 gelden dezelfde voorwaarden als voor de SPUK
energiearmoede
Vanaf 2023: zie voor de voorlopige voorwaarden de concept
regeling (onder relevante documenten) op deze pagina:
https://www.internetconsultatie.nl/lokaleaanpakisolatie/b1

Type geldstroom
Structurele geldstroom t/m 2030

Terug naar het
overzicht

2030

Subsidieverlener
Ministerie van BZK

Geldstroom
•
•

2022: €68,5 mln, 2023: € 38,5 mln, 2024: € 41,5 mln, en
verder nog niet bekend.
In de concept regeling staat een tabel met gelden per
gemeente voor 2023 en 2024

Relaties tot andere regelingen
•

De 68,5 miljoen uit 2022 werd tegelijkertijd uitgekeerd met
de 150 miljoen voor energiearmoede omdat de lokale
aanpak in het verlengde ligt van de activiteiten voor de
aanpak energiearmoede. Hiermee worden zowel
huishoudens met energiearmoede ondersteund als de
opstap gemaakt naar een meer fundamentele en structurele
aanpak van isolatie

Subsidie aanvragen
•

Het geld wordt automatisch uitgekeerd. Het geld wordt
verdeeld op basis van het bouwjaar van de woningen in de
gemeenten.

Provinciale regeling energiebesparing particuliere woningen (REP)
! N.B. deze nieuwe regeling is onder voorbehoud van akkoord van Provinciale Staten en
Gedeputeerde Staten
Provincie Noord-Holland: Regionaal Energiebesparingsprogramma Particuliere Woningen (t/m 2026)

Tijdlijn
Looptijd: 4 jaar vanaf Q1 2023 (is de verwachting)

Doel
Met deze regeling kunnen (samenwerkende) Noord-Hollandse
gemeenten subsidie aanvragen voor het opstellen en uitvoeren van
een samenhangend regionaal programma waarmee eigenarenbewoners worden gestimuleerd om verduurzamingsmaatregelen te
treffen

Subsidieverlener
Provincie Noord-Holland

Voorwaarden
•
•
•

Aanvulling op procesgeld
Energieloketten vormen een vast onderdeel
Regionale samenwerking wordt gestimuleerd

Geldstroom
9 miljoen

Relaties tot andere subsidies
Aanvulling op landelijke regelingen

Subsidie aanvragen
Aanvraag budget uit Economisch herstel- en
duurzaamheidsfonds.

Type geldstroom
50% cofinanciering

Terug naar het
overzicht

