
De aarde warmt op en de prijs van aardgas stijgt. Landen wereldwijd maken 
klimaatafspraken en ook rechters verplichten bedrijven om deze opwarming tegen 
te gaan. Groningen wil CO2-neutraal zijn in 2035. Eerder dan de rest van Nederland. 
Hier voel je door de aardbevingen letterlijk dat we zo snel mogelijk van het aardgas 
af moeten.

Subsidie verduurzaming en verbetering
Als u in de versterkingsopgave zit of in het aardbevingsgebied woont, is de kans groot 
dat u een subsidie krijgt om uw huis te verduurzamen en verbeteren. Er zijn subsidies 
van € 7.000, € 10.000 en € 17.000 euro. Let op! De € 10.000 is een op = op regeling. 
Wacht daarom niet te lang met aanvragen. Kijk op snn.nl voor de voorwaarden.

Met dit geld heeft u nu de kans om uw huis te verduurzamen met isolatie, zonnepanelen en 
warmtepompen. Hiermee maakt u uw huis energiezuiniger en misschien wel aardgasvrij. 
Dit levert veel op. De voordelen voor u op een rijtje:  

* richtprijzen o.b.v. een tussenwoning van ca. 80m2

**  Wilt u van het aardgas af? Informeer dan naar de warmteplannen voor uw buurt. 
Kijk op www.gemeente.groningen.nl/wijkenergieplannen

Een energiezuinig huis met de subsidie 
verduurzaming en verbetering

U bespaart 
maandelijks 
fors op uw 
vaste lasten

Een goed geïsoleerd 
huis is een 

comfortabel huis 

Geen tocht 
meer en die 
koude hal is 
verleden tijd

Door aardgasvrij 
te worden, bespaart 

een tussenhuis 
van 80m2 gemiddeld 

zo’n 2500 kg CO2

Dat zijn per jaar 
43 rondjes om de 

provincie Groningen 
met de auto

GELD AARDE COMFORT

Bovendien is een 
aardgasvrij en goed 
geïsoleerd huis meer 

geld waard

Dakisolatie

Vloerisolatie

Glas (HR++)

Muurisolatie

Zonnepanelen

Warmtepomp

Besparing per jaar* € 500,- € 900,- € 1200,-

isolatiepakket opwekpakket aardgasvrijpakket**



recht op subsidie? 
bekijk hier je opties:

volg het stappenplan

Informatie, inspiratie en goed advies

TIP!

Het Energieloket is een initiatief van de gemeente Groningen. De 
medewerkers van het energieloket stimuleren en ondersteunen inwoners 
bij het verduurzamen van hun huis en het besparen van energie. Het 

energieloket biedt hulp in allerlei vormen, zoals advies, praktische tools, interessante 
webinars en een overzicht van betrouwbare aannemers.

Onderweg naar een CO2-neutraal Groningen in 2035

Welke maatregelen zijn geschikt voor mijn woning? Wat doet een energieadviseur, 
hoe werkt Mijn Woningplan, waar vind ik betrouwbare aannemers en welke 
inkoopacties zijn er?

Deze vragen behandelen we tijdens ons webinar op donderdag 8 juli om 
19.30 uur. Ook organiseren wij in september bijeenkomsten bij u in de 

buurt als de coronamaatregelen het weer toelaten. Daarnaast organiseren we een 
verduurzamingsmarkt. Hier maakt u kennis met experts van het energieloket en 
betrouwbare aannemers. Ook kunt u verschillende opties bekijken en vergelijken. 
Meld u alvast aan en we houden u op de hoogte van datums en locaties. 

Scan voor meer informatie de QR code. Ook kunt u zich via deze code 
aanmelden. Werkt de code niet? Ga dan naar 
www.energieloket-groningen.nl/duurzaamhuis of bel 050 205 0435.

Het adviesrapport van de energieadviseur kunt u 
ook gebruiken als begroting om de subsidie aan te 
vragen. De kosten voor het advies krijgt u vergoed 
uit de subsidie. Ook kunt u via Mijn Woningplan op 
onze website zelf een pakket samenstellen op basis 
van de gegevens van uw huis. Dit pakket kunt u ook 
gebruiken voor de begroting.
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