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Burgemeester en wethouders van Almere, 

B E S L U I T E N :

vast te stellen onderstaande 

Lijst met duurzaamheidmaatregelen als bedoeld in artikel 7 van de 
Verordening Stimuleringsleningen SVn – Almere

Tot de duurzaamheidsmaatregelen waarvoor Stimuleringsleningen kunnen worden 
aangevraagd, worden gerekend:

1. PhotoVoltaïsch (PV, zonnepaneel of zonnefolie) systeem;
2. Zonneboiler met warmteopslagvat, al dan niet met geïntegreerde CV-brander;
3. Hotfill set voor (af)wasmachine; 
4. Direct gasgestookte condenserende boiler waarbij het rendement ten minste 

100% op onderwaarde bedraagt, gemeten conform NEN-EN 89:1999/A3:2006;
5. Direct gasgestookt condenserend warmwater doorstroomtoestel waarbij het 

rendement ten minste 100% op onderwaarde bedraagt, gemeten conform NEN-EN
89:1999/A3:2006;

6. Lage Temperatuur (LT) verwarmingsset met maximale aanvoertemperatuur 55° C, 
of low-H2O radiatoren;

7. (Combi)warmtepomp. Een warmtepomp moet de hoofd- of basisruimteverwarming
van een gebouw zijn en/of zorgt voor warm tapwater voor het gebouw. De 
warmtepomp mag niet alleen gericht zijn op actieve koeling;

8. Installatie voor het terugwinnen van warmte uit ruimteventilatielucht, inclusief het
daarbij behorende kanaalwerk en de luchtbehandelingskast en eventueel 
vraaggestuurde en/of drukgestuurde ventilatieroosters;

9. WarmteTerugWinning (WTW) systeem voor het douchewater met een rendement 
van minimaal 90%;

10. HRe-ketel ofwel Micro-Warmte Kracht Koppeling (mWKK) toestel met een 
vermogen boven de 0,8 kWe, een elektrisch rendement van minimaal 15% en een 
thermisch vermogen van minimaal 100%;

11. Gebouwgebonden WKK-installatie (inclusief geluiddempende maatregelen en 
warmteafname-bemetering per woning in een woonblok);

12. WKO-installatie door een daartoe gecertificeerde installateur;
13. Bodemlussen-installatie voor warmteopslag en -afname;
14. Biomassaketel of houtpelletkachel/ketel (geen open haard). Ten aanzien van 

fijnstof moet de biomassaketel voldoen aan het Activiteitenbesluit;
15. Dakisolatie (eventueel als groendak of met witte dakbedekking) met een 

Rc-waarde groter dan of gelijk aan 3,5 m2 K/W voor woningen en 2,5 m2 K/W voor 
andere gebouwen;

16. Vloer/bodemisolatie met een Rc-waarde groter dan of gelijk aan 3,5 m2 K/W voor 
woningen en 2,5 m2 K/W voor andere gebouwen;

17. Spouwmuurisolatie met een Rc-waarde groter dan of gelijk aan 1,1 m2 K/W 
(minimaal 40mm dik);

18. Isolatie massieve muur met een Rc-waarde groter dan of gelijk aan 3,5 m2 K/W 
voor woningen en 2,5 m2 K/W voor andere gebouwen;

19. Doe-het-zelf-isolatie Rc-waarde groter dan of gelijk aan 3,5 m2 K/W voor woningen
en 2,5 m2 K/W voor andere gebouwen;

20. HR++-glas of thermisch glasfolie met een U-waarde kleiner dan of gelijk aan 1,2 
W/m2K, inclusief eventuele vervanging van het kozijn met een U-waarde kleiner of
gelijk aan 2,4 W/m2K;
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21. Paneel- en deurisolatie met een U-waarde kleiner of gelijk aan 2,0 W/m2K voor 
deuren en 0,7 W/m2K voor panelen;

22. Sportveldverlichting bestaande uit LED armaturen;
23. Binnen- en buitenverlichting, niet zijnde reclame of sportverlichting, bestaande uit:

    1. T5-armaturen voorzien van een optiek, en/of
    2. LED armaturen;

24. Windturbine;
25. Energiemonitoringsysteem, dat inzicht geeft in het elektriciteitsverbruik/opbrengst

en gas/warmteverbruik van het gebouw;
26. Infrarood warmtepanelen ten behoeve van ruimteverwarming al dan niet 

gecombineerd met zonnepanelen (pv);
27. Overige duurzaamheidsmaatregelen die naar het oordeel van het college en door 

de aanvrager aantoonbaar voldoende bijdragen aan beperking van de 
energievraag, ofwel vermindering van de CO2-uitstoot van de woning, ofwel 
verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorzieningen 
van de woning. Met “voldoende bijdragen” wordt indicatief bedoeld een 
energieverbetering die leidt tot een minimale CO2-reductie van 500 kg per jaar. 

Waar van toepassing moet een ondertekende verklaring van de aannemer/installateur
worden aangeleverd om aan te tonen dat de maatregel aan de gestelde eisen voldoet.

Almere, 1 november 2016
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