
FAQ – Veelgestelde vragen over duurzaamheid en energie 

1. Duurzaamheid: verduurzamen woning tuin of buurt 

 
Is er een subsidiemogelijkheid binnen de gemeente Goirle voor het verduurzamen van de woning, tuin 
of buurt?  
Ja, er bestaat een subsidiemogelijkheid binnen de gemeente voor het verduurzamen van de woning, 
tuin of buurt. U kunt zelf helpen om uw woning, tuin of buurt duurzamer te maken met behulp van 
de volgende subsidies: 
a) afkoppelsubsidie; 
b) duurzame initiatieven subsidie.  
Hierover leest u meer op de pagina (https://www.goirle.nl/duurzaamheid  
 

a) Subsidie afkoppelen regenwater/slim (her)gebruiken regenwater 
Wat is een afkoppelsubsidie?  
Met de afkoppelsubsidie regeling van de gemeente Goirle kunt u subsidie aanvragen voor een 
regenton, het aanleggen van een ‘groen’ dak met beplanting of het afkoppelen van de regenpijp van 
het riool. Hiermee draagt u bij aan een duurzame woonomgeving. Via de pagina 
https://www.goirle.nl/subsidies kunt u deze subsidie aanvragen.  
 
Wie moet ik benaderen voor vragen over mijn aanvraag van de afkoppelsubsidie? 
1) Klimaatsupport 
Klimaatsupport ondersteunt de gemeente bij verlening van de afkoppelsubsidie. Zij behandelt de 
aanvragen inhoudelijk. Voor inhoudelijke en specifieke vragen over uw aanvraag of de berekening 
van de subsidie kunt u contact opnemen met Klimaatsupport via het volgende mailadres: 
Goirle@klimaatsupport.nl  
2) Gemeente Goirle 
Voor vragen over de uitbetaling van de subsidie kunt u contact opnemen met de gemeente via 
telefoonnummer (013) 5310 610 of info@goirle.nl. 

b) Duurzame initiatieven subsidie 

Wat houdt een duurzaam initiatief in? 
Een duurzaam initiatief is een initiatief waaraan een hele straat, wijk of het hele dorp kan 
deelnemen. Het initiatief is gericht op duurzame energie, energiebesparing, klimaat, biodiversiteit, 
afvalvermindering of natuur en milieueducatie. Wij ondersteunen graag initiatieven die ook anderen 
aansporen duurzaam te handelen. Via de pagina https://www.goirle.nl/subsidies kunt u een 
aanvraagformulier duurzame initiatieven subsidie vinden. De uitvoering van deze subsidie is binnen 
de gemeente geregeld.  

Subsidiemogelijkheid verduurzaming van het Rijk – ISDE 

Is er een subsidiemogelijkheid binnen het Rijk voor het verduurzamen van de woning?  
Ja, voor woningeigenaren is er de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). 
Inwoners kunnen van deze subsidie van het Rijk gebruikmaken voor duurzaamheidsmaatregelen in 
en aan de woning, mits er voldaan wordt aan de voorwaarden van de rijksregeling.  
 
Voor welke duurzaamheidsmaatregelen kunnen inwoners gebruikmaken van deze 
investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor woningeigenaar?  
Hiermee kunnen inwoners subsidie aanvragen voor woningisolatie (glas, dak, vloer, muur, gevel), 
duurzame energieopwekking (zonneboiler of warmtepomp) en voor aansluiting op een warmtenet.  
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Waar kan ik deze investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) aanvragen? 
Via onderstaande twee websites kunt u de ISDE aanvragen. Op deze websites is ook meer informatie 
te vinden over de voorwaarden en de hoogte van de subsidie.  
1. ISDE.nl (https://www.isde.nl/). Hier kun je ook een subsidiecheck tool vinden waarmee je de 
hoogte van de subsidie kan berekenen (https://isdesubsidie.simpelsubsidie.nl/index.php).  
2. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde).  

 

Duurzaamheidslening (let op: dit is geen subsidie, maar een lening) 

Wat houdt de duurzaamheidslening in? 
Een duurzaamheidslening is een lening waarmee woningeigenaren, tegen gunstige voorwaarden, 
energiebesparende maatregelen in en aan de woning kunnen financieren. Hiermee kunt u energie en 
daarmee kosten besparen en bijdragen aan de duurzaamheidsambities van de gemeente. De 
gemeente verstrekt de leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Met deze lening kunt u 
bijvoorbeeld uw huis isoleren, van zonnepanelen voorzien of een warmtepomp aanschaffen.  
 
Is de duurzaamheidslening (weer) beschikbaar?  
Op dit moment is het budget van de duurzaamheidslening op. Op dit moment kunt u daarom geen 
aanvraag indienen. Zodra er weer budget beschikbaar is, communiceren wij dit naar u via onze 
website, het huis-aan-huis blad (Goirles Belang) en sociale media. 
 
Is er een wachtlijst voor de duurzaamheidslening?  
Ja, er wordt een wachtlijst bijgehouden voor de duurzaamheidslening. 
 
Hoe kan ik op de wachtlijst voor de duurzaamheidslening komen?  
Wanneer u uw gegevens doorgeeft (naam, telefoonnummer en e-mailadres), zetten wij u op een 
wachtlijst en nemen wij contact met u op zodra de duurzaamheidslening weer beschikbaar is. U kunt 
uw gegevens doorgeven aan de gemeente Goirle via telefoonnummer (013) 5310 610.  
 
Kan ik als maatregel binnen de duurzaamheidslening een airco aanschaffen?   
Helaas is de lening niet toepasbaar voor het aanschaffen van een airco. De reden hiervoor is dat de 
lening bedoeld is voor maatregelen die bijdragen aan de verduurzaming van uw woning. Een airco 
draagt niet bij aan verduurzaming omdat er geen energie en/of aardgas wordt bespaard. 

2. Energie 

Energiecoöperatie Duurzaam Riel Goirle 
Heeft Goirle een energiecoöperatie?  
Ja, Duurzaam Riel Goirle is de energiecoöperatie van Goirle en Riel. Op de website 
www.duurzaamrielgoirle.nl van Duurzaam Riel Goirle leest u meer over duurzame en lokale 
energieprojecten van deze energiecoöperatie. Daar leest u over energie besparen in huis, zon op 
eigen dak, zon op andermans dak en zonneweides en windmolens.  

Energieloket Goirle en Riel 

Waar kan ik terecht voor informatie over energiebesparing en het opwekken van duurzame energie?  
U kunt hiervoor terecht bij het Energieloket voor Goirle en Riel. Op www.energieloketgoirle.nl staat 
alle informatie over energiebesparing en het opwekken van duurzame energie op één plek. Met een 
digitale bespaarcheck kun je zien hoe je makkelijk energie kunt besparen. Er is informatie te vinden 
over kleine maatregelen die je kunt nemen zoals ledlampen en tochtstrips. Maar ook over grote 
verbouwingsmaatregelen zoals de isolatie van kruipruimte en zolder of over warmtepompen. Ook 
kun je nagaan of u subsidie kunt krijgen voor uw verbouwing.  
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Energielabel 

Hoe kom ik als huiseigenaar aan een energielabel voor mijn woning?  
Er zijn twee websites waar u terecht kunt met vragen hierover. Op deze websites staan een lijst met 
vragen en antwoorden die u goed op weg kunnen helpen om een energielabel aan te vragen voor uw 
woning. 
1. Rijksoverheid 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel-woningen-en-gebouwen/vraag-en-
antwoord/hoe-kom-ik-aan-een-energielabel-voor-mijn-woning 
2. Milieu Centraal 
https://www.energielabel.nl/woningen/energielabel-woningen/ 
 

Zonnepanelen  
Is er een subsidiemogelijkheid binnen de gemeente voor het plaatsen van zonnepanelen voor mijn 
woning?  
Voor het plaatsen van zonnepanelen op daken van woningen hebben we geen subsidiemogelijkheid 
binnen de gemeente. Wel kan gebruik worden gemaakt van een duurzaamheidslening (zodra er weer 
budget beschikbaar is) om zonnepanelen te plaatsen.  
 
Is een melding of vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen?  
Voor zonnepanelen is geen vergunning of melding nodig bij een woning die geen monument is.  
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