Tabel 1: Maatregelen Toekomstbestendig Wonen Nunspeet 2020
Maatregelen

Kwalitatieve Criteria

Categorie*

Dakisolatie
Zolder- / Vlieringisolatie
Gevelisolatie
Spouwmuurisolatie
Vloerisolatie
Bodemisolatie
Isolatieglas
Isolatiekozijn

Rd ≥ 3,50 m2K/W
Rd ≥ 3,50 m2K/W
Rd ≥ 3,50 m2K/W
Rd ≥ 1,10 m2K/W
Rd ≥ 3,50 m2K/W
Rd ≥ 3,50 m2K/W
Uglas ≤ 1,20 W/m2.K
Uraam ≤ 1,50 W/m2.K

1
1
1
1
1
1
1
1

WTW voor ventilatie
Douchewater WTW
Vraag- / Druk- / CO2 gestuurde ventilatie

-

1, 2
1, 2
1, 2

Pellet ketel/ pellet kachel/ HR houtkachel
Micro-WKK (Hout gestookt)
Warmtepomp boiler / Combiwarmtepomp (tap)
Warmtepomp bron bodem ( WW, WL)
Warmtepomp bron water ( WW, WL)
Warmtepomp bron lucht (LW, LL)
PV-cellen & Zonnecollectoren
Huisaccu (nagelvast)
PV-cellen binnen Postcoderoos Project
DE Crowdfunding project***
LTV (laag temperatuur verwarming)

ISDE+ positief lijst **
COP (bij 7/45 ºC) ≥ 3
COP (bij 7/45 ºC) ≥ 4
COP (bij 7/45 ºC) ≥ 4
COP (bij 7/45 ºC) ≥ 3
-

1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2

Normbedrag ‘Gasloos’ € 10.000****
Normbedrag ‘Nul op de meter’ € 17.500****

-

2
2

Groene dak / gevels

Geworteld in de constructie

1, 2

Verwijderen gasmeter

-

1

*)

Deze verordening kent twee woning categorieën waarop de regeling van toepassing is:
Bestaande woningen in de gemeente Nunspeet van minimaal 1 jaar oud, waarvan het gebruik
conform bestemming is (1);
Nieuwbouwwoningen in de gemeente Nunspeet voor zover de aspirant-bewoner, koper de
woning gasloos realiseert c.q. laat realiseren (2);

**)

Alleen wanneer de ketel of kachel op de actuele lijst ‘ISDE+ positief lijst’ van apparaten voorkomt
komt de investering in aanmerking voor een Duurzaamheidslening.

***) Deze maatregel is voorbehouden aan DE projecten binnen de gemeente Nunspeet. Het project
dient een bijdrage te leveren aan de lokale productie van duurzame energie.
****) Er kan per adres van maximaal één normbedrag gebruik worden gemaakt.
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Maatregelen Asbest*

Categorie**

Asbestsanering in combinatie met vervanging dak

*)

1

De kosten voor asbestsanering kunnen tot een max. van 25% van het aan te vragen budget
opgevoerd worden.
**) Deze verordening kent twee woning categorieën, waarop de regeling van toepassing is. Voor
asbestsanering komen alleen bestaande woningen in de gemeente Nunspeet van minimaal 1 jaar
oud, waarvan het gebruik conform bestemming is (1) in aanmerking.
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Maatregelen LLB*

Categorie**

Obstakelvrij toegang voordeur vanaf openbare weg
Automatische deuropener
Slaapkamer en / of badkamer op begane grond
Aangepaste keuken
Aangepaste toilet
Aangepaste badkamer
Bad vervangen voor een inloopdouche
Traplift
Plafondlift
Brede deuren en doorgangen (woning en berging)
Muurbeugels
Antislipvloer
Val detectie systeem
Verlaagde drempels

*)

1, 2
1, 2
1, 2
1
1
1
1
1, 2
1, 2
1
1, 2
1, 2
1, 2
1

De kosten van bouwkundige aanpassingen die de woning levensloopbestendig maken kunnen
voor categorie 1 woningen tot een max. van 25% van het aan te vragen bedrag opgevoerd
worden, voor categorie 2 woningen geldt een maximum van 75 %.
**) Deze verordening kent twee woning categorieën waarop de regeling van toepassing is:
Bestaande woningen in de gemeente Nunspeet van minimaal 1 jaar oud, waarvan het gebruik
conform bestemming is (1); Nieuwbouwwoningen in de gemeente Nunspeet voor zover de
aspirant-bewoner, koper de woning gasloos realiseert c.q. laat realiseren (2);
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