
Maximaal
€ 3.050,-n Meer wooncomfort en een lagere energierekening

n Al 4.000 aanvragen!
n Vraag nu aan: www.snn.eu/friese-energiepremie

Friese energiepremie
voor woningeigenaren

Nu investeren = nu profiteren!

Wurkje foar Fryslân



Friese energiepremie voor woningeigenaren
Woningeigenaren in de provincie Fryslân kunnen voor
energiebesparende maatregelen subsidie krijgen. Dat
kan oplopen tot maximaal € 2.800. En u kunt nog een
extra buurbonus van € 250 ontvangen. In het overzicht
hiernaast staan de maatregelen die voor subsidie in
aanmerking komen. Voorwaarde is dat u eigenaar en
bewoner bent van een woning in Fryslân. Bijkomende
voorwaarde is dat de woning minimaal een jaar oud
moet zijn. Ook Verenigingen van Eigenaren kunnen
een subsidieaanvraag indienen.

Wat leveren energiebesparende 
maatregelen u op?
Met energiebesparende maatregelen creëert u lagere
energielasten, meer wooncomfort en mogelijk stijgt 
de waarde van uw woning. Ook draagt u bij aan een
beter klimaat. De meeste energiebesparende maat-
regelen verdient u na verloop van tijd vanzelf weer
terug dankzij de lagere energierekening.

Buurbonus van € 250
U kunt een buurbonus van € 250 krijgen. Minimaal drie
woningeigenaren bij elkaar uit de buurt moeten dan
samen een aanvraag indienen. De postcodecijfers van de
woningeigenaren moeten hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld
8916. Het gaat wel om drie of meer dezelfde energie-
besparende maatregelen. Die door hetzelfde bedrijf of
dezelfde bedrijven worden uitgevoerd.

Verenigingen van Eigenaren
Verenigingen van Eigenaren (VVE) mogen een aanvraag
indienen voor minimaal drie woningen en minimaal
drie maatregelen. Per woning krijgt de VVE € 250
bonus. Dit geldt voor maximaal 25 woningen. 
De maximale subsidie per VVE bedraagt € 9.050,-.

Hoe kunt u subsidie aanvragen?
Vanaf 1 november 2013 kunnen woningeigenaren de
Friese energiepremie aanvragen. Het Samenwerkings-
verband Noord-Nederland (SNN) voert de subsidie-
regeling uit. Meer informatie over de voorwaarden
van de Friese energiepremie staat op www.snn.eu/
friese-energiepremie. Hier kunt u ook uw aanvraag 
digitaal indienen. Voor vragen kunt u bellen: 
050 - 5224924. Dit nummer is bereikbaar op werk-
dagen van 9.00-17.00 uur.

Voorwaarde: geen verplichting aangaan
U komt alleen in aanmerking voor subsidie als u nog
geen verplichting bent aangegaan. Een verplichting
aangaan is bijvoorbeeld een opdracht geven of 
akkoord gaan met een offerte. Het is niet mogelijk 
om subsidie te ontvangen voor al uitgevoerde energie-
besparende maatregelen. Een handtekening op een
offerte wordt beschouwd als een verplichting.

Subsidieplafond en verdeling
Het subsidieplafond voor de subsidieregeling Friese
energiepremie bedraagt € 11,2 miljoen. Daarvan is er 
€ 1,4 miljoen beschikbaar voor zonneboilers. De verde-
ling gaat op volgorde van binnenkomst. Er geldt een
maximum subsidiebedrag van € 3.050,- per adres.

Wilt u een deskundig energieadvies?
Energiecoach Arnold de Groot geeft advies over energie-
besparende maatregelen. Voor meer informatie: 
085-0033332. Als Arnold de Groot in gesprek is, graag
terugbellen op een later tijdstip.

Wilt u meer wooncomfort en tegelijkertijd een

lagere energierekening? Vraag dan nu de Friese

energiepremie aan!



Aantal energiebesparende maatregelen Friese energiepremie

Eén maatregel € 350,-
Twee maatregelen € 800,-
Drie maatregelen € 2.000,-
Vier of meer maatregelen € 2.800,-
Collectieve aanvraag € 250,- extra per adres
voor minimaal 3 dezelfde maatregelen minimaal 3 woningeigenaren
Aanvraag Vereniging van Eigenaren € 250,- extra per appartement
voor minimaal 3 dezelfde maatregelen (minimaal 3 en maximaal 25 appartementen)

Energiebesparende maatregelen 

De Friese energiepremie geldt voor de volgende energiebesparende maatregelen:
n gevelisolatie met een hoge isolatiewaarde (R≥3,5) of isolerende gevelplaten (U ≤ 0,7);
n dakisolatie met een isolatiewaarde (R ≥ 3.5);
n vloerisolatie met een isolatiewaarde (R ≥ 2.5);
n spouwmuurisolatie met een isolatiewaarde (R ≥ 1.3);
n HR++ glas inclusief kozijnen (U ≤ 1,2 of een spouw ≥ 15 mm); 
n zonneboiler met collector (Solar Keymark certificaat);
n warmtepompboiler voor het verwarmen van tapwater, bestaande uit een warmtepomp en 

warmteopslagvat;
n elektrische warmtepomp voor ruimteverwarming, in combinatie met LTV-systeem;
n lage temperatuur centraal verwarmingssysteem (LTV-systeem) waarvan de ontwerp aanvoer

temperatuur maximaal 55°C bedraagt.

Oppervlakte Vrijstaand Twee onder Rijwoning Rijwoning Appartement
in m2 één kap -hoek -tussen
Dakisolatie opp. ≥ 35 opp. ≥ 30 opp. ≥ 30 opp. ≥ 25 opp. ≥ 25*
Gevelisolatie opp. ≥ 60 opp. ≥ 50 opp. ≥ 30 opp. ≥ 15 opp. ≥ 15
Isolerende 
gevelpanelen opp. ≥ 60 opp. ≥ 50 opp. ≥ 30 opp. ≥ 15 opp. ≥ 15
Spouwmuurisolatie opp. ≥ 60 opp. ≥ 50 opp. ≥ 30 opp. ≥ 15 opp. ≥ 15
Vloerisolatie opp. ≥ 35 opp. ≥ 28 opp. ≥ 25 opp. ≥ 25 opp. ≥ 25*
HR++glas  opp. ≥ 12 opp. ≥ 12 opp. ≥ 10 opp. ≥ 8 opp. ≥ 8
Lagetemperatuur-
verwarming opp. ≥ 35 opp. ≥ 28 opp. ≥ 25 opp. ≥ 25 opp. ≥ 25

* bij aanvraag door VVE: dak- of vloeroppervlak van volledig appartementencomplex.

Hoogte van de Friese energiepremie

Kwantiteitseisen per maatregel per type woning



Aanvragen
Voordat u aankopen doet of opdrachten verstrekt, 
moet u uw aanvraag indienen. Op www.snn.eu/
friese-energiepremie kunt u digitaal subsidie aanvragen
via het persoonlijke eLoket.

Account activeren met DigiD
Om de subsidie aan te vragen, dient u eenmalig uw 
account te activeren. Daarna kunt u beginnen met uw
subsidieaanvraag. Zorg ervoor dat u in het bezit bent
van een DigiD. Heeft u geen DigiD? Vraag deze dan
aan op www.digid.nl. 

Zorg ervoor dat u bij het aanvragen de volgende 
documenten digitaal op uw computer heeft staan: 
n Offerte(s)
n Verklaring waardes (isolatiewaarde + oppervlakte)

van de leverancier. Dit geldt alleen als de waardes
niet zichtbaar zijn op de offerte.

n Subsidie voor warmtepomp en zonneboiler? 
Dan onderbouwing geven dat deze zijn voorzien
van certificaat.

n Beschikking(en) of aanvraag andere energie-
subsidies (indien van toepassing).

n Overzicht van de deelnemers. Dit geldt alleen
voor een collectieve aanvraag.

Extra bijlagen alleen verplicht voor VVE's:
n Positief besluit van de vergadering (van VVE) 

tot uitvoering van de aangevraagde maatregelen.
Het gaat om minimaal drie woningen.

n Lijst van alle deelnemende adressen.

Zodra u de aanvraag heeft ingediend ontvangt u 
direct een ontvangstbevestiging per e-mail. 

Gereedmelding doorgeven
Zodra de energiebesparende maatregelen zijn geïn-
stalleerd en betaald, kunt u dit digitaal aan ons door-
geven. Binnen 6 maanden na de ontvangst van de
beschikking dient u het project te hebben afgerond. 
U geeft dan via de website aan dat het project gereed
is. Na gereedmelding en controle wordt uw subsidie
uitbetaald. 

Wurkje foar Fryslân De Friese energiepremie is één van de projecten uit het
programma Wurkje foar Fryslân. Hiermee doet de provincie Fryslân een onge-
kende investering van € 300 miljoen (Nuon-middelen) in de mienskip. Met het
programma Wurkje foar Fryslân willen we op korte termijn de Friese econo-
mie een impuls geven. Op lange termijn gaan we voor economische structuur-
versterking. Het doel is om 1.600 tijdelijke arbeidsplaatsen in Fryslân te
creëren tot en met 2016 en 2.500 tot 5.000 vaste arbeidsplaatsen in 2020. Hoe
we dat gaan doen kunt u lezen in de investeringsagenda Wurkje foar Fryslân
op www.fryslan.nl/wurkjefoarfryslan.


