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Wat is Stadsverarming Utrecht? 
•  Initiatief wat strijd voor eerlijkere beprijzing en verduurzaming van de 

huidige stadsverwarming in Utrecht en directe omgeving 
•  Online met een website (www.stadsverarming.nl) en op social media 

(Facebook, Twitter) 
•  Actief richting Utrechtse gemeente politiek, Eneco en 

belangenorganisaties voor lokale aangelegenheden: afsluitkosten, 
verduurzaming, afhankelijkheid van Eneco en toekomst van 
stadsverwarming 

•  Landelijk: invloed aanwenden voor Warmtewet 2.0 (2017) – eerlijke 
tariefsbepaling 

•  Sinds februari 2016 ook: www.sjoemelwoning.nl  



ISDE subsidie 
•  ISDE – Investeringssubsidie duurzame energie 
•  Rijksoverheid (RVO)  
•  Warmtepomp en -boilers, pelletkachels, biomassaketels 

(pelletketels) en zonneboilers  
•  De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van 

het soort apparaat en de energieprestatie 



ISDE subsidie 
•  Warmtepompboiler  : €500 
•  Warmtepomp 
–  Hybride    : €1000- €1500 
–  Lucht-water   : vanaf €2150 
–  Brine-grond   : vanaf €2800 

•  Zonneboiler   : van €383 tot €1872 
•  Pelletkachel   : meestal €500 (lucht) 
•  Biomassaketel   : meestal €3200 (tot 40kW) 



Subsidie voor zonneboilers  
van de Gemeente Utrecht 

•  €500,- subsidie op een zonneboiler per woonadres 
•  Mag worden gestapeld met ISDE-subsidie 
•  Subsidiepot is €100.000 groot 
•  Voor aanvraag particulieren: getekende offerte  

(installatie binnen 6 maanden na toewijzing) 
•  Voor VVE’s iets meer voorschriften voor aanvraag 
•  Meer informatie op website Gemeente Utrecht: 

–  https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?id=1069 



Financieringsmogelijkheden 
•  Duurzaamheidslening – www.ikinvesteerslim.nl (SVn) 
•  Maand annuïteitenlening 
•  Minimaal bedrag is €2.500 en maximaal bedrag is €25.000 
•  Vanaf een bedrag van €15.000 keuze voor 10 of 15 jaars lening 
•  Rente is 2,2% bij looptijd van 7 jaar voor leningen tot €5.000 
•  Rente is 2,5% bij looptijd van 10 jaar voor leningen vanaf €5.000 
•  Rente is 2,9% bij looptijd van 15 jaar voor leningen vanaf €15.000 
•  Geheel of in delen boetevrij aflosbaar 
•  Maximaal 75% van het leenbedrag mag gebruikt worden voor 

zonnepanelen 
•  Maatregelenlijst op internet: https://ikinvesteerslim.nl/maatregelen 
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Vragen? 

www.stadsverarming.nl 
info@stadsverarming.nl 

@stadsverarming (Twitter) 
facebook.com/stadsverarming 


