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1 INLEIDING 

De provincie Utrecht heeft een subsidieregeling ingesteld voor het realiseren van 
energiemaatregelen bij projectmatige renovatie van sociale huurwoningen in de provincie Utrecht.  

1.1 Achtergrond en doelstelling van de regeling 
De provincie Utrecht wil de woningbouwcorporaties in de provincie stimuleren om bij 
renovatieprojecten energiemaatregelen te nemen. Hierdoor wordt enerzijds een bijdrage geleverd 
aan de reductie van de uitstoot van het broeigas CO2, anderzijds verlichten energiebesparende 
maatregelen de woonlasten voor de bewoners. 
 
Bij energiemaatregelen gaat het om tastbare maatregelen op woningniveau zoals isolatie of 
aanpassing van het ventilatiesysteem. Daarnaast is het ook mogelijk om energie te besparen door 
het inzetten van duurzame energie, bijvoorbeeld door het inzetten van biobrandstoffen of door 
gebruik te maken van omgevingswarmte. 
 
Corporaties die een renovatieproject indienen moeten zelf een eigen bijdrage van minimaal 60% 
aan de investering in energiebesparende maatregelen leveren. De subsidie bedraagt maximaal 
100.000,-- euro per indiener. Voor de subsidieregeling is € 750.000 beschikbaar gesteld. 

1.2 Plan van Aanpak 
Op projectniveau en op woningniveau moet een minimale CO2 reductie gerealiseerd worden om 
in aanmerking te komen voor subsidie. De ondergrens voor de CO2-reductie van een project is 50 
ton per jaar. Per woning moet tenminste een CO2-reductie van 15% gerealiseerd worden. 
 
De CO2-reductie moet onderbouwd worden door zowel voor de huidige situatie als voor de 
situatie na renovatie de CO2 emissie te bepalen met behulp van bijvoorbeeld EPC-berekeningen of 
EPA-adviezen. 
 
De subsidieregeling is een tenderregeling die is opengesteld vanaf 1 maart tot 1 juni 2007. 
Indien de subsidieaanvragen het subsidiebudget overstijgen is de toekenning van de subsidie 
afhankelijk van de kosteneffectiviteit van de investering in relatie tot de gerealiseerde CO2-
reductie. 
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Voor het bekend maken van de subsidieregeling is een communicatiestrategie opgesteld en 
uitgevoerd. Onderdeel hiervan waren mailings aan de woningbouwcorporaties in de provincie, het 
samenstellen van een informatiepakket voor de corporaties, het opstellen van een website en het 
schrijven van artikelen voor verschillende vaktijdschriften en nieuwsbrieven. Daarnaast is een 
helpdesk ingesteld voor het beantwoorden van vragen rondom de regeling en het indienen van 
aanvragen. 



2 SAMENVATTING RESULTATEN 

2.1 Aanvragers 
Er zijn 11 aanvragen ontvangen van de volgende 9 corporaties: 
 
> De Alliantie - Eemvallei 
> Patrimonium woonstichting 
> Stichting Woonbelangen Weidegebied (SWW) 
> Westhoek Wonen 
> Woonstichting SSW 
> Woningbouwvereniging De Kombinatie (3 aanvragen) 
> Woningbouwvereniging Mitros wonen 
> Woningbouwvereniging Oudewater 
> Woningstichting Volksbelang 
 
In alle aanvragen is € 100.000 subsidie aangevraagd. Per corporatie kan echter maximaal € 
100.000 subsidie verstrekt worden.   

2.2 Projecten 
In onderstaande tabel staat het overzicht van ingediende projecten met per project een 
omschrijving, het woningaantal en de totale CO2-reductie per jaar. De projecten staan gesorteerd 
op CO2-reductie per woning per jaar. Een nadere beschrijving van de projecten staat in de 
bijlagen. 
 

Corporatie Project Woning CO2-reductie 
plaats omschrijving aantal kg/jaar kg/woning.jaar 

A Mitros wonen Utrecht omgeving Amazonedreef  450 520.209 1.156 

B Alliantie-Eemvallei Amersfoort De Koppel 2  166 233.781 1.408 

C Woningstichting 
Volksbelang 

Wijk bij 
Duurstede 

Wilhelmina-, Vlier- en Nieuwstraat  20 30.097 1.505 

D De Kombinatie Zeist Wetlaan/Bothalaan  25 47.269 1.891 
E De Kombinatie Zeist Vogelbuurt  32 60.547 1.892 
F De Kombinatie Zeist Indische buurt  111 210.599 1.897 

G SWW Woerden Complex 1055 – Rubens/Segherstraat  44 86.858 1.974 

H Westhoek Wonen Vinkeveen Patrijzen- en Plevierenlaan  49 96.820 1.976 

I SSW Bilthoven Complex 101 - Vogelbuurt  234 555.610 2.374 

J WBV Oudewater Oudewater Hekendorp en Oudewater  49 128.966 2.632 

K Patrimonium Veenendaal Schoonbekestraat en Roekplantsoen  70 207.632 2.966 

gemiddeld 1.743 
TOTAAL 1.250 2178.388 



2.3 Maatregelen 
De meest voorkomende maatregelen zijn het aanbrengen van HR++ beglazing en het 
aanbrengen van dak-, gevel- en/of vloerisolatie. Bij een deel van de woningen werden in het 
kader van de renovatiewerkzaamheden ook HR-ketels geplaatst.  
 
Er waren twee aanvragen met innovatieve maatregelen. In één project werden in 2 flatgebouwen 
de bestaande (moeder)gashaarden en geisers vervangen door een collectief systeem voor 
verwarming en warmtapwater dat wordt gestookt met biomassa (houtpellets). In het andere 
project werden in 12 flats de bestaande geisers vervangen door een individueel opweksysteem 
voor warmtapwater. Dit systeem maakt gebruik van een warmteterugwinning die is aangesloten 
op het retourwater van de aanwezige stadsverwarming.  

2.4 Kosteneffectiviteit 
In onderstaande tabel zijn per ingediend project de opgegeven investeringskosten, de 
subsidietoekenning en de kostenefficiëntie weergegeven. De efficiëntie is berekend door de 
opgegeven investeringskosten respectievelijk de toegekende subsidie te delen door de totale CO2-
reductie per jaar. 
 

Project Investeringen Voorstel toe te Efficiëntie €/kg CO2/jaar 
Omschrijving € incl. BTW kennen subsidie € obv investering obv subsidie 

A omgeving Amazonedreef 1.365.057  100.000 2,62 0,19 

B De Koppel 2 351.891  100.000 1,51 0,43 

C Wilhelmina-, Vlier- en Nieuwstraat (1)      642.993  (2) 0 21,36 n.v.t. 
D Wetlaan/Bothalaan (1)      427.805  (2) 0 9,05 n.v.t. 

E Vogelbuurt (1)      549.317 9,07 1,65 

F Indische buurt (1)   1.928.381 
 (3) 100.000 

9,16 0,47 

G Complex 1055 – Rubens/Segherstraat (1)   1.895.255 (6) 77.000 21,82 1,15 

H Patrijzen- en Plevierenlaan (1)      929.053  100.000 9,60 1,03 

I Complex 101 – Vogelbuurt 1.252.891  100.000 2,25 0,18 

J Hekendorp en Oudewater 256.200  100.000 1,99 0,78 

K Schoonbekestraat en Roekplantsoen 439.525  (4) 73.000 2,12 0,35 

gemiddeld  (5)   0,38-0,41 
TOTAAL  750.000  

(1) Bij de opgegeven kosten zijn ook niet subsidiabele kosten opgegeven. Gezien de hoogte van de kosten die wél 
subsidiabel zijn is dit aspect niet van invloed op de subsidie. 

(2) Aanvraag voldoet niet aan eisen uit subsidieregeling. 
(3) Deze twee (ontvankelijke) aanvragen zijn door dezelfde corporatie ingediend. Volgens de subsidieregeling wordt 

maximaal € 100.000 per corporatie toegekend. 
(4) In verband met een eerdere bijdrage die valt onder de Deminimus-regeling is de subsidie voor dit project lager. 
(5) Afhankelijk van toekenning van de subsidie aan project E of F. 
(6)    Qua kostenefficiëntie als laatste op de lijst van ontvankelijk verklaarde projecten geeindigt en daarom €77.000,- 

subsidie i.p.v.de aangevraagde €100.000,-. 
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A WBV MITROS WONEN 
 
Projectgegevens 
Renovatie van in totaal 450 galerijwoningen in de omgeving van de Amazonedreef en in de Santa 
Cruzdreef te Utrecht.  
 
CO2-reductie en energiemaatregelen 
Met het project wordt een jaarlijkse CO2-reductie bereikt van 520 ton. Voor het realiseren van de 
besparing worden onderstaande energiemaatregelen getroffen: 
> gevelisolatie 
> plaatsen van HR++ beglazing 
> tapwatervoorziening op retourwater van stadsverwarming 
 
Investeringskosten voor energiemaatregelen 
De in de aanvraag opgegeven investeringskosten bedragen in totaal € 1.147.107,-- exclusief 
BTW. Per woning is dit € 2.549,--. 
 
Beoogde realisatietermijn 
De geplande opdrachtdatum voor de werkzaamheden is november 2007. Verwacht wordt dat het 
project in juni 2009 gereed is. 
 
Ontvankelijkheid 
Ja 
 
Beoordeling 
Voorstel om op basis van de aanvraag en de bijbehorende stukken € 100.000,-- subsidie toe te 
kennen. 
 



B DE ALLIANTIE - EEMVALLEI 
 
Projectgegevens 
Renovatie van in totaal 166 galerijwoningen verdeeld over 3 galerijflats in Amersfoort.  
 
CO2-reductie en energiemaatregelen 
Met het project wordt een jaarlijkse CO2-reductie bereikt van 233 ton. Voor het realiseren van de 
besparing worden onderstaande energiemaatregelen getroffen: 
> spouwisolatie 
> vulpaneelisolatie 
> plaatsen van HR++ beglazing 
> vloerisolatie 
 
Investeringskosten voor energiemaatregelen 
De in de aanvraag opgegeven investeringskosten bedragen in totaal € 295.707,-- exclusief BTW. 
Per woning is dit € 1.781,--. 
 
Beoogde realisatietermijn 
De geplande opdrachtdatum voor de werkzaamheden is november 2007. Verwacht wordt dat het 
project in december 2008 gereed is. 
 
Ontvankelijkheid 
Ja 
 
Beoordeling 
Voorstel om op basis van de aanvraag en de bijbehorende stukken € 100.000,-- subsidie toe te 
kennen. 
 



C WONINGSTICHTING VOLKSBELANG 
 
Projectgegevens 
Renovatie van in totaal 20 rijwoningen in de binnenstad van Wijk bij Duurstede aan de 
Wilhelmina-, Vlier- en Nieuwstraat.  
 
CO2-reductie en energiemaatregelen 
Met het project wordt een jaarlijkse CO2-reductie bereikt van 30 ton. Voor het realiseren van de 
besparing worden onderstaande energiemaatregelen getroffen: 
> spouwisolatie 
> dakisolatie 
> plaatsen van HR++ beglazing  
> plaatsen van HR-ketels 
> aanleg van mechanische ventilatie 
 
Investeringskosten voor energiemaatregelen 
De in de aanvraag opgegeven investeringskosten bedragen in totaal € 642.933,--. Per woning is 
dit € 32.149,--. Bij de opgegeven kosten zijn niet subsidiabele kosten opgegeven zoals het 
vervangen van kozijnen. 
 
Beoogde realisatietermijn 
De geplande opdrachtdatum voor de werkzaamheden is juni 2007. Verwacht wordt dat het 
project in maart 2008 gereed is. 
 
Ontvankelijkheid 
Nee, de vereiste CO2-reductie van 50 ton per jaar wordt niet gehaald. 
 
Beoordeling 
Voorstel om op basis van de aanvraag en de bijbehorende stukken geen subsidie toe te kennen. 



D WBV DE KOMBINATIE - I 
 
Projectgegevens 
Renovatie van in totaal 25 rijwoningen aan de Wet- en Bothalaan te Zeist.  
 
CO2-reductie en energiemaatregelen 
Met het project wordt een jaarlijkse CO2-reductie bereikt van 47 ton. Voor het realiseren van de 
besparing worden onderstaande energiemaatregelen getroffen: 
> spouwisolatie 
> dakisolatie 
> vloerisolatie 
> plaatsen van HR++ beglazing  
> plaatsen van HR-ketels en radiatoren 
 
Investeringskosten voor energiemaatregelen 
De in de aanvraag opgegeven investeringskosten bedragen in totaal € 427.805,-- inclusief BTW. 
Per woning is dit € 17.112,--. Bij de opgegeven kosten zijn niet subsidiabele kosten opgegeven 
zoals het vervangen van kozijnen en radiatoren. 
 
Beoogde realisatietermijn 
De geplande opdrachtdatum voor de werkzaamheden is april 2008. Verwacht wordt dat het 
project in december 2008 gereed is. 
 
Ontvankelijkheid 
Nee, de vereiste CO2-reductie van 50 ton per jaar wordt niet gehaald. 
 
Beoordeling 
Voorstel om op basis van de aanvraag en de bijbehorende stukken geen subsidie toe te kennen. 
 



E WBV DE KOMBINATIE - II 
 
Projectgegevens 
Renovatie van in totaal 32 rijwoningen aan de Meerkoet- en Sniplaan te Zeist.  
 
CO2-reductie en energiemaatregelen 
Met het project wordt een jaarlijkse CO2-reductie bereikt van 61 ton. Voor het realiseren van de 
besparing worden onderstaande energiemaatregelen getroffen: 
> spouwisolatie 
> dakisolatie 
> vloerisolatie 
> plaatsen van HR++ beglazing  
> plaatsen van HR-ketels en radiatoren 
 
Investeringskosten voor energiemaatregelen 
De in de aanvraag opgegeven investeringskosten bedragen in totaal € 549.317,-- inclusief BTW. 
Per woning is dit € 17.166,--. Bij de opgegeven kosten zijn niet subsidiabele kosten opgegeven 
zoals het vervangen van kozijnen en radiatoren. 
 
Beoogde realisatietermijn 
De geplande opdrachtdatum voor de werkzaamheden is april 2008. Verwacht wordt dat het 
project in december 2008 gereed is. 
 
Ontvankelijkheid 
Ja 
 
Beoordeling 
Voorstel om op basis van de aanvraag en de bijbehorende stukken € 100.000 subsidie toe te 
kennen. 
Let wel: door WBV De Kombinatie zijn drie aanvragen ingediend (bijlage D, E en F). Per 
woningbouwcorporatie kan hooguit € 100.000,-- subsidie worden toegekend. 
 



F WBV DE KOMBINATIE - III 
 
Projectgegevens 
Renovatie van in totaal 111 rijwoningen in de Indische buurt te Zeist.  
 
CO2-reductie en energiemaatregelen 
Met het project wordt een jaarlijkse CO2-reductie bereikt van 211 ton. Voor het realiseren van de 
besparing worden onderstaande energiemaatregelen getroffen: 
> spouwisolatie 
> dakisolatie 
> vloerisolatie 
> plaatsen van HR++ beglazing 
> plaatsen van HR-ketels en radiatoren 
 
Investeringskosten voor energiemaatregelen 
De in de aanvraag opgegeven investeringskosten bedragen in totaal € 1.928.381,-- inclusief BTW. 
Per woning is dit € 17.372,--. Bij de opgegeven kosten zijn niet subsidiabele kosten opgegeven 
zoals het vervangen van kozijnen en radiatoren. 
 
Beoogde realisatietermijn 
De opdrachtdatum voor de werkzaamheden is april 2008. Verwacht wordt dat het project in 
december 2008 gereed is. 
 
Ontvankelijkheid 
Ja 
 
Beoordeling 
Voorstel om op basis van de aanvraag en de bijbehorende stukken € 100.000 subsidie toe te 
kennen. 
Let wel: door WBV De Kombinatie zijn drie aanvragen ingediend (bijlage D, E en F). Per 
woningbouwcorporatie kan hooguit € 100.000,-- subsidie worden toegekend. 



G STICHTING WOONBELANGEN WEIDEGEBIED (SWW) 
 
Projectgegevens 
Renovatie en samenvoegen van in totaal 57 woningen aan de Rubens- en Segherstraat in 
Woerden. Het betreft woningblokken met een benedenwoning en 2 bovenwoningen. 
Bij 39 woningen worden de benedenwoning en de twee bovenwoningen samengetrokken tot 2 
nieuwe woningen. Hierbij ontstaan 26 samengetrokken woningen. 18 woningen worden in de 
huidige vorm gerenoveerd. 
 
CO2-reductie en energiemaatregelen 
Met het project wordt een jaarlijkse CO2-reductie bereikt van 87 ton. Voor het realiseren van de 
besparing worden onderstaande energiemaatregelen getroffen: 
> vervanging van conventionele ketel door HR ketel 
> sloop en opnieuw opbouwen van het buitenspouwblad waardoor gevelisolatie mogelijk wordt 
> dakisolatie 
> vervanging van enkelglas door HR++glas 
> opheffing koudebruggen bij balkons 
> aanleg van mechanische ventilatie 
 
Investeringskosten voor energiemaatregelen 
De in de aanvraag opgegeven investeringskosten bedragen in totaal € 1.592.651,-- exclusief 
BTW. Per woning is dit € 36.196,--. Bij de opgegeven kosten zijn niet subsidiabele kosten 
opgegeven zoals het vervangen van kozijnen. 
 
Beoogde realisatietermijn 
De geplande opdrachtdatum voor de werkzaamheden is oktober 2007. Verwacht wordt dat het 
project in de 2e helft van 2009 gereed is. 
 
Ontvankelijkheid 
Ja 
 
Beoordeling 
Voorstel om op basis van de aanvraag en de bijbehorende stukken € 77.000,-- subsidie toe te 
kennen.  
Qua kostenefficiëntie is dit project als laatste op de lijst van ontvankelijk verklaarde projecten 
geeindigt en zal daarom €77.000,- subsidie ontvangen i.p.v.de aangevraagde €100.000,-. 



H WESTHOEK WONEN 
 
Projectgegevens 
Renovatie van in totaal 49 rijwoningen aan de Plevieren-, Futen-, Patrijzen- en Meeuwenlaan te 
Vinkeveen.  
 
CO2-reductie en energiemaatregelen 
Met het project wordt een jaarlijkse CO2-reductie bereikt van 97 ton. Voor het realiseren van de 
besparing worden onderstaande energiemaatregelen getroffen: 
> gevelisolatie 
> dakisolatie 
> kierdichting 
> plaatsen van HR++ beglazing  
> plaatsen van HR-ketels 
 
Investeringskosten voor energiemaatregelen 
De in de aanvraag opgegeven investeringskosten bedragen in totaal € 780.717,--. Per woning is 
dit € 15.933,--. Bij de opgegeven kosten zijn niet subsidiabele kosten opgegeven zoals het 
vervangen van kozijnen. 
 
Beoogde realisatietermijn 
De geplande opdrachtdatum voor de werkzaamheden is april 2008. Verwacht wordt dat het 
project in december 2008 gereed is. 
 
Ontvankelijkheid 
Ja 
 
Beoordeling 
Voorstel om op basis van de aanvraag en de bijbehorende stukken € 100.000,-- subsidie toe te 
kennen. 
 



I WOONSTICHTING SSW 
 
Projectgegevens 
Renovatie van in totaal 234 rijwoningen in het centrum van Bilthoven.  
 
CO2-reductie en energiemaatregelen 
Met het project wordt een jaarlijkse CO2-reductie bereikt van 556 ton. Voor het realiseren van de 
besparing worden onderstaande energiemaatregelen getroffen: 
> aanbrengen van geïsoleerde dakplaten 
> plaatsen van HR++ beglazing 
> vloerisolatie 
 
Investeringskosten voor energiemaatregelen 
De in de aanvraag opgegeven investeringskosten bedragen in totaal € 1.252.891,-- inclusief BTW. 
Per woning is dit € 5.354,--. 
 
Beoogde realisatietermijn 
De geplande opdrachtdatum voor de werkzaamheden is week 38 van 2007. Verwacht wordt dat 
het project in week 30 van 2009 gereed is. 
 
Ontvankelijkheid 
Ja 
 
Beoordeling 
Voorstel om op basis van de aanvraag en de bijbehorende stukken € 100.000,-- subsidie toe te 
kennen. 
 



J WBV OUDEWATER 
 
Projectgegevens 
Renovatie van in totaal 49 rijwoningen in Hekendorp en Oudewater.  
 
CO2-reductie en energiemaatregelen 
Met het project wordt een jaarlijkse CO2-reductie bereikt van 129 ton. Voor het realiseren van de 
besparing worden onderstaande energiemaatregelen getroffen: 
> spouwisolatie 
> plaatsen van HR++ beglazing  
> vloer- of bodemisolatie 
> dakisolatie aan de binnenzijde bij een deel van de woningen 
> plaatsen van HR-ketels bij een deel van de woningen 
 
Investeringskosten voor energiemaatregelen 
De in de aanvraag opgegeven investeringskosten bedragen in totaal € 256.200,-- inclusief BTW. 
Per woning is dit € 5.228,--. 
 
Beoogde realisatietermijn 
De geplande opdrachtdatum voor de werkzaamheden is 1 augustus 2007. Verwacht wordt dat het 
project 1 december 2008 gereed is. 
 
Ontvankelijkheid 
Ja 
 
Beoordeling 
Voorstel om op basis van de aanvraag en de bijbehorende stukken € 100.000,-- subsidie toe te 
kennen. 
 



K PATRIMONIUM WOONSTICHTING 
 
Projectgegevens 
Vervanging van de individuele verwarmings en warmwaterinstallatie door een collectief systeem 
op biomassa (houtpellets) bij 70 galerijwoningen verdeeld over 2 flats aan de Schoonbeekestraat 
en het Roeckplantsoen te Veenendaal.  
 
CO2-reductie en energiemaatregelen 
Met het project wordt een jaarlijkse CO2-reductie bereikt van 208 ton. Voor het realiseren van de 
besparing worden onderstaande energiemaatregelen getroffen: 
> plaatsen van collectief systeem voor verwarming en warmtapwater met individuele 

afleversets. Het systeem maakt gebruik van biomassa in de vorm van houtpellets. 
 
Investeringskosten voor energiemaatregelen 
De in de aanvraag opgegeven investeringskosten bedragen in totaal € 369.349,--. Per woning is 
dit € 5.276,--.  
 
Beoogde realisatietermijn 
De geplande opdrachtdatum voor de werkzaamheden is september 2007. Verwacht wordt dat het 
project in december 2008 gereed is. 
 
Ontvankelijkheid 
Ja 
 
Beoordeling 
Voorstel om op basis van de aanvraag en de bijbehorende stukken € 73.000,-- subsidie toe te 
kennen.  
In de aanvraag is aangegeven dat de afgelopen 3 jaar reeds € 127.000,-- subsidie is ontvangen 
vallend onder de ‘deminimus-regeling’. 





L OVERZICHTSTABEL AANVRAGEN

De projecten staan gesorteerd op CO2-reductie per woning per jaar.

Corporatie Project Woning CO2-reductie Investeringen Voorstel toe te Efficiëntie €/kg CO2/jaar
plaats omschrijving maatregelen aantal kg/jaar kg/woning.jaar € incl. BTW kennen subsidie € obv investering obv subsidie

A Mitros wonen Utrecht omgeving Amazonedreef HR++ beglazing, isolatie van gevel,
tapwater op retour stadsverwarming

450 520.209 1.156 1.365.057 100.000 2,62 0,19

B Alliantie-Eemvallei Amersfoort De Koppel 2 HR++ beglazing, isolatie van spouw, vloer
en vulpanelen

166 233.781 1.408 351.891 100.000 1,51 0,43

C Woningstichting
Volksbelang

Wijk bij
Duurstede

Wilhelmina-, Vlier- en Nieuwstraat HR++ beglazing, isolatie van dak en spouw,
HR-ketels, mechanische ventilatie

20 30.097 1.505 (1) 642.993 (2) 0 21,36 n.v.t.

D De Kombinatie Zeist Wetlaan/Bothalaan 25 47.269 1.891 (1) 427.805 (2) 0 9,05 n.v.t.
E De Kombinatie Zeist Vogelbuurt 32 60.547 1.892 (1) 549.317 9,07 1,65
F De Kombinatie Zeist Indische buurt

HR++ beglazing, isolatie van dak, spouw en
vloer, HR-ketels en deels radiatoren

111 210.599 1.897 (1) 1.928.381
(3) 100.000

9,16 0,47
G SWW Woerden Complex 1055 – Rubens/Segherstraat HR++ beglazing, isolatie van dak en gevel,

HR-ketels, opheffen koudebruggen balkons
44 86.858 1.974 (1) 1.895.255 (6) 77.000 21,82 1,15

H Westhoek Wonen Vinkeveen Patrijzen- en Plevierenlaan HR++ beglazing, isolatie van dak en gevel,
kierdichting, HR-ketels

49 96.820 1.976 (1) 929.053 100.000 9,60 1,03

I SSW Bilthoven Complex 101 - Vogelbuurt HR++ beglazing, isolatie van dak en vloer 234 555.610 2.374 1.252.891 100.000 2,25 0,18

J WBV Oudewater Oudewater Hekendorp en Oudewater HR++ beglazing, isolatie van spouw en
vloer, deels dakisolatie en HR-ketels

49 128.966 2.632 256.200 100.000 1,99 0,78

K Patrimonium Veenendaal Schoonbekestraat en Roekplantsoen Collectief biomassa (houtpellet) systeem
voor verwarming en warmtapwater

70 207.632 2.966 439.525 (4) 73.000 2,12 0,35

gemiddeld 1.743 750.000 (5) 0,38 - 041
TOTAAL 1.250 2178.388

(1) Bij de opgegeven kosten zijn ook niet subsidiabele kosten opgegeven. Gezien de hoogte van de kosten die wél subsidiabel zijn is dit aspect niet van invloed op de subsidie.
(2) Aanvraag voldoet niet aan eisen uit subsidieregeling.
(3) Deze twee (ontvankelijke) aanvragen zijn door dezelfde corporatie ingediend. Volgens de subsidieregeling wordt maximaal € 100.000 per corporatie toegekend.
(4) In verband met een eerdere bijdrage die valt onder de Deminimus-regeling is de subsidie voor dit project lager.
(5) Afhankelijk van toekenning van de subsidie aan project E of F.
(6) Qua kostenefficiëntie als laatste op de lijst van ontvankelijk verklaarde projecten geeindigt en daarom €77.000,- subsidie i.p.v.de aangevraagde €100.000,-.
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