Veel gestelde vragen Waardervermeerdering
versie 16 oktober 2019
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Wat houdt de regeling Waardevermeerdering in?
Wanneer is de regeling Waardevermeerdering actief?
Wat zijn de minimale eisen waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen
voor de regeling Waardervermeerdering?
Welke vergoeding ontvang je als je in aanmerking komt voor de regeling?
Wat is de Stuwmeerregeling?
Is de regeling Waardevermeerdering te combineren met andere subsidies?
Waar kun je terecht met vragen over de regeling Waardevermeerdering
of kun je deze aanvragen?
Welke maatregelen vallen er onder de regeling Waardervermeerdering?
En als je budget niet toereikend is voor je wensen?
Hoe helpt Energiewacht je als je gebruik maakt van de regeling
Waardevermeerdering?
Waarom voert Energiewacht hierop een campagne?
Waar kom je campagne uitingen van Energiewacht tegen?

1. Wat houdt de regeling Waardevermeerdering in?
Huiseigenaren met een schade (door gasboringen veroorzaakt) aan hun woning van
minimaal € 1000,- kunnen een eenmalige subsidie krijgen, de regeling
Waardevermeerdering. Deze subsidie kan ingezet worden voor energiebesparende of
energieopwekkende maatregelen. De regeling wordt opengesteld voor schade door
bodembeweging als gevolg van de gaswinning in het Groninger gasveld, ongeacht de
locatie.
2. Wanneer is de regeling Waardevermeerdering actief?
De Regeling Waardevermeerdering is opengesteld sinds april 2017 en loopt tot 1 april
2022. Huiseigenaren in het aardbevingsgebied met erkende aardbevingsschade aan de
woning kunnen in aanmerking komen voor duurzaamheidssubsidie, de regeling
Waardevermeerdering.
3. Wat zijn de minimale eisen waaraan je moet voldoen om in aanmerking te
komen voor de regeling Waardervermeerdering?
Deze regeling is voor woningeigenaren in het aardbevingsgebied met erkende
aardbevingsschade van minimaal €1.000,- of die gebruik maken van de
Stuwmeerregeling en hun woning energiezuinig willen maken. De bijdrage bij verlening
bedraagt 100% van de kosten met een maximum van € 4.000,-.
4. Welke vergoeding ontvang je als je aanmerking komt voor de regeling?
De bijdrage bij verlening van de regeling Waardervermeerdering bedraagt 100% van de
kosten met een maximum van € 4.000,-.

5. Wat is de Stuwmeerregeling?
De Stuwmeerregeling is van toepassing op openstaande schademeldingen die vóór 13
juni 2019 zijn ingediend en die betrekking hebben op schade door ‘mijnbouw’ binnen het
bevingsgebied. De Stuwmeerregeling loopt tot maximaal 1 januari 2020 en is er naast de
reguliere procedure voor het afhandelen van schademeldingen.
De Stuwmeerregeling voorziet in een vaste schadevergoeding van 4.000 euro of een
variabele vergoeding waarbij de facturen van de aannemer voor het herstel worden
vergoed tot een maximum van 10.000 euro. In beide gevallen komt er een vaste
vergoeding van 1.000 euro bij voor overige schade zoals bijkomende kosten en overlast.
6. Is de regeling Waardevermeerdering te combineren met andere subsidies?
De regeling Waardevermeerdering is goed te combineren met de ISDE subsidie voor
duurzame investeringen in uw woning, zoals dakisolatie of het installeren van een
zonneboiler. Meer informatie over ISDE:
https://www.ewacht.nl/nieuws/januari-2018/subsidie-op-duurzame-maatregelen/
Daarnaast is er specifiek voor isolatie ook een aantrekkelijke subsidie vrijgegeven. Heb je
een eigen huis en ben je bewoner van dit huis? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor
de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) als je twee of meer isolerende
maatregelen hebt uitgevoerd en betaald. Deze subsidie loopt tot 31 december 2020.
Meer informatie over SEEH: https://www.ewacht.nl/producten/isolatie/#/isolatie-subsidie
7. Waar kun je terecht met vragen over de regeling Waardevermeerdering of
kun je deze aanvragen?
De regeling Waardevermeerdering kan aangevraagd worden via het
Samenwerkingsverband Noord Nederland, het SNN. Ze kunnen ook al je vragen
beantwoorden omtrent de regeling. Ga naar https://www.snn.nl/alle-subsidies/subsidiewaardevermeerdering
8. Welke maatregelen vallen er onder de regeling Waardervermeerdering?
De maatregelen die je vergoed kan krijgen zijn:















Dak-, vloer- of gevelisolatie
Muurisolatie
HR++(+) glas
Kozijn vereist voor HR++(+) glas
Isolerend glas voor een monument
Kozijn vereist voor het isoleren van glas voor een monument
Combiketel met hoog rendement inclusief daarvoor vereiste
verwarmingselementen en leidingen voor zover niet aanwezig
(micro) HRe ketel
HR luchtverwarming
Zonnepanelen en zonnecollectoren
Zonneboiler
Pelletkachel
Warmtepomp
Infraroodpanelen








Warmte-Koudeopslag
Technieken voor warmteterugwinning
Lage temperatuurverwarming
Energiezuinige vloerverwarmingspomp
Apparaat te koppelen aan een slimme meter, hoofdzakelijk bedoeld voor het
geven van inzicht in het energieverbruik
Technieken voor de opwekking van windenergie

9. En als je budget niet toereikend is voor je wensen?
Indien je meer maatregelen in huis wenst dan worden vergoed, dan is het altijd mogelijk
om eigen geld te investeren. Heb je niet het bedrag dat er nodig is voor de gewenste
investeringen? Dan kan er een voordelige financiering worden afgesloten via het
Energiebespaarfonds van de overheid. Deze kan worden afgelost met de besparing op de
energierekening. Meer informatie over de energiebespaarlening:
www.energiebespaarlening.nl.
10. Hoe helpt Energiewacht mensen die gebruik maken van de regeling
Waardevermeerdering?
Energiewacht helpt mensen met het zetten van de eerste stap om te verduurzamen tot
en met de installatie en mogelijk onderhoud van de toegepaste maatregelen, zoals een
hybride warmtepomp, een nieuwe cv-ketel of zonnepanelen. Onze monteurs en adviseurs
zijn actief in het gebied en hebben al veel mensen geholpen met een scan van de woning
op de mogelijkheden van je huis inzichtelijk te maken, offertes van de te nemen
maatregelen op te leveren en te helpen met de keuze voor het hoogste rendement. We
kunnen vervolgens de maatregelen installeren en onderhouden.
11. Waarom voert Energiewacht hierop een campagne?
We voeren hier nu een campagne op omdat de regeling nu geldt en we van veel mensen
horen dat ze niet weten waar ze moeten beginnen als ze denken aan besparen op
energie en duurzame energie. Veel mensen kiezen snel voor zonnepanelen, maar als je
veel gas verbruikt is dit wellicht niet de meest rendabele investering. We komen al bij de
mensen over de vloer, waarom dan niet gelijk een goed advies geven waar mensen goed
doordachte keuzes voor de lange termijn te kunnen maken. De onafhankelijk adviseurs
zijn altijd dichtbij en hebben al veel mensen geholpen met deze kwestie, lees ook de
ervaring van Mark Merijer op www.ewacht.nl/waardevermeerdering. Wij maken de opties
inzichtelijk, jij kiest.
Meer weten? Vul het formulier in op www.ewacht.nl/waardevermeerdering of bel met
onze telefonische adviseurs via 088 – 555 3123.

12. Waar kom je campagne uitingen van Energiewacht tegen?
Een advertorial in de Groningen Bodembeweging van 30 oktober 2019, zeven
advertenties in lokale weekbladen. Daarnaast ontvang je mogelijk een flyer van onze
adviseurs of monteurs. Daarnaast zijn we aanwezig op Facebook, Twitter en lees je
diverse achtergronden op onze website www.ewacht.nl/waardervermeerdering.

Algemeen beeld van de campagne:

