
Extra Nieuwsbrief 22 juni 2020: 
verhoogde subsidies verduurzaming en lagere

rente duurzaamheidslening

De SEEH subsidieregeling van het  Rijk:

Tussen 1 juni en 31 december 2020 krijg je tijdelijk meer subsidie als je je woning 
isoleert. De bedragen van de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) worden 
tijdelijk met 10% verhoogd tot 30% van de investeringskosten. Zo wil Minister 
Ollongren in deze onzekere tijden de particuliere woningeigenaren en VvE's extra 
helpen bij het verduurzamen van hun woning. Aanvragen via de website van 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Specifieke regeling voor woningeigenaren/bewoners in provincie Fryslân :

Subsidie:
Tijdelijk hogere subsidie voor verduurzaming via de SEEH regeling:

De provincie Fryslân verhoogt de bestaande  SEEH subsidie van het rijk voor 
maatregelen voor verduurzaming aan de eigen woning in Friesland met 10%. Deze 10 
procent extra komt bovenop de 30 procent subsidie die kan worden aangevraagd bij het rijk. 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de subsidieregeling Subsidie 
energiebesparing eigen huis (SEEH) uit. Woningeigenaren krijgen een deel van hun 
investering vergoed als zij twee of meer isolatiemaatregelen uitvoeren aan hun huis. De 
subsidie kan aangevraagd worden bij  de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 
Aanvragen van subsidie kan per direct. Voor de regeling is 2,95 miljoen euro beschikbaar. 
De verwachting is dat de SEEH subsidieregeling ook na 2020 nog beschikbaar zal zijn maar 
wellicht onder wat andere voorwaarden

Duurzaamheids lening:
Fryslân trekt verder 2,25 miljoen euro uit om inwoners te helpen die geen spaargeld willen of 

kunnen inzetten voor het energiezuiniger maken van hun huis. Vanaf 1 september kunnen aanvragers 
0,5 procent korting krijgen als zij een Energiebespaarlening aanvragen. De Energiebespaarlening is 
een fonds van de overheid waar huiseigenaren tegen gunstige rentes geld kunnen lenen voor het 
duurzamer maken van hun woning. De provincie gaat dus een deel van de rente betalen. 

De rente op de duurzaamheidslening is afhankelijk van de hoogte van de lening en de duur 
van de looptijd. De hoogte nu  varieert van 1,6% bij een lage lening en een korte looptijd tot 2,1 % bij
een hoge lening en een langere looptijd. De provincie neemt vervolgens 0,5 % van de rente voor haar 
rekening

Advies of hulp bij aanvragen van subsidie of lening?: Grieneko leden 
helpen we graag!
Wijs Corona de deur, blijf gezond en optimistisch!
Met groet, 
Het bestuur van Grieneko coöp UA


