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Voorstel 
 

De “Subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen 2021-2022” vaststellen overeenkomstig het 
bijgevoegde raadsbesluit. 

 
 
Toelichting op het te nemen besluit 
 

Aanleiding 
Op 16 oktober 2020 is de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) geïntroduceerd. 
Het doel van de RREW is het verminderen van de CO2-uitstoot door het treffen van eenvoudige 
energiebesparende maatregelen in koop- en huurwoningen. Via een eenmalige uitkering van het Rijk aan 
gemeenten kunnen gemeenten projecten opzetten en een subsidieregeling invoeren om aan dit doel bij te 
dragen. De RREW is de opvolger van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE), die in het afgelopen 
jaar in Huizen is uitgevoerd, met dit verschil dat de RREW ook toegankelijk is gesteld voor huurders. Aan 
de gemeente Huizen is een uitkering verstrekt voor uitvoering van de RREW. 
 
Ter uitvoering van de RREW leggen wij u met dit raadsvoorstel ter vaststelling de “Subsidieregeling 
eenvoudige energiemaatregelen 2021-2022” voor, als deelverordening binnen de Algemene 
Subsidieverordening van de gemeente Huizen. 
 
Argumentatie
De belangrijkste kenmerken van en overwegingen bij de subsidieregeling leest u hieronder. 
 
1. De subsidieregeling draagt bij aan de energietransitie in Huizen  

Het Klimaatakkoord gaat uit van een CO2-neutrale en aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. De 
subsidieregeling stimuleert bewoners in Huizen om deze kleinere energiemaatregelen in de woning te 
treffen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om radiatorfolie, ledlampen of het inregelen van de cv-installatie. 
Daarmee worden de woningen direct energiezuiniger en comfortabeler. De regeling levert eveneens 
een bijdrage aan de eerste stappen richting een CO2-neutrale en aardgasvrije woningvoorraad.  
De door ons college vastgestelde subsidielijst is als bijlage 2 bij dit raadsvoorstel opgenomen. 
 
 

2. Eenvoudige subsidieprocedure 
Gekozen is voor een eenvoudige online aanvraagprocedure. Het Duurzaam Bouwloket verzorgt als 
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gemeentelijk energieloket in opdracht en mandaat van de gemeente Huizen de volledige 
subsidieafhandeling, met inachtneming van wettelijke bepalingen zoals de AVG. Bewoners kunnen op 
twee manieren subsidie aanvragen voor de energiebesparende maatregelen, namelijk via een 
voucherregeling of via een cashbackregeling. Beide manieren van aanvragen zijn in het afgelopen jaar 
(bij de vorige regeling RRE) succesvol aangeboden. 
 
Voucher-regeling (webshop) 
De bewoner bestelt via het online aanvraagsysteem via www.duurzaambouwloket.nl  
energiebesparende maatregelen tot een maximumbedrag van € 80,- in een webshop die door het 
Duurzaam Bouwloket is geselecteerd. Dit is de meest laagdrempelige manier van aanvragen en 
(daardoor) ook de meest gebruikte, omdat bewoners de maatregelen zonder kosten vooraf direct 
kunnen bestellen.  
 
Cashback-regeling 
De bewoner koopt energiebesparende artikelen bij een bedrijf naar keuze. Vervolgens vraagt de 
bewoner via het online aanvraagsysteem via www.duurzaambouwloket.nl € 80,- terug op de kosten 
hiervan. Het is bij deze manier van aanvragen vanwege de foutgevoeligheid en administratieve lasten 
niet mogelijk om een lager bedrag dan € 80,- aan te vragen of om meerdere aanvragen na elkaar te 
stapelen tot een bedrag van € 80,-. Dat was ook het geval bij de RRE die vorig jaar is uitgevoerd. 
Omdat dit duidelijk wordt aangegeven in de online aanvraagprocedure, leidt dit in de uitvoering niet tot 
problemen. 
 

3. De subsidieregeling richt zich vooral op huurders 
In tegenstelling tot de RRE, die alleen toegankelijk was voor woningeigenaren, heeft de Rijksoverheid 
ervoor gekozen om de RREW ook te richten op huurders. Aan gemeenten is de verplichting gesteld 
dat minimaal 50% van de activiteiten gericht is op huurwoningen.  
 
Wij stellen u voor om 75% van de activiteiten op huurders te richten. Naar onze inschatting is de 
behoefte aan een dergelijke ondersteuning bij huurders groter dan bij woningeigenaren (aan 1.000 
woningeigenaren is immers vorig jaar al subsidie toegekend). Het subsidiebedrag van € 80,- per 
woning wordt beschikbaar gesteld voor (minimaal) 1.500 huurwoningen en (maximaal) 500 
koopwoningen. In samenwerking met de Alliantie en Versa Welzijn wordt de regeling bekendgemaakt 
bij huurders en specifieke doelgroepen. 

 
Geheimhouding
Niet van toepassing. 
 
Alternatieven
Niet van toepassing. 
 
Uitvoering inspraak en participatieverordening
Niet van toepassing. 
 
Beslistermijn
Gelet op de beoogde startdatum van de regeling op 15 juni 2021 is een besluit van uw raad op 3 juni 2021 
noodzakelijk.  
 
Financiële paragraaf
De subsidieregeling wordt budgetneutraal uitgevoerd. De subsidie aan de bewoners (maximaal € 160.000) 
en de directe uitvoeringslasten van het Duurzaam Bouwloket (maximaal € 20.000) worden gedekt door de 
verstrekte Rijksuitkering van € 202.100. De resterende budgetruimte wordt, binnen de voorwaarden van de 
RREW, ingezet voor enkele begeleidende activiteiten rond de regeling, waaronder voorlichting en de 
bovengenoemde inzet van Versa Welzijn die kan bijdragen aan een grotere bekendheid van de regeling 
onder specifieke doelgroepen. 
 

Overige Raadsinformatie 

http://www.duurzaambouwloket.nl/
http://www.duurzaambouwloket.nl/
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Bevoegdheid
De bevoegdheid om de deelverordening vast te stellen berust op grond van artikel 1.1.4 van de Algemene 
subsidieverordening Huizen bij de gemeenteraad. 
 
Collegeprogramma
Dit voorstel is een uitwerking van artikel 3.10 uit het Collegeakkoord 2018-2022 (voorzetting en/of 
aanpassing van de energiesubsidieregeling). 
 
Begroting
Dit voorstel heeft betrekking op het programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling uit de 
programmabegroting.
 
Eerdere besluiten
Niet van toepassing. 
 
Voorgeschreven procedure
Na vaststelling wordt de subsidieregeling op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt in het gemeenteblad 
van Huizen en op www.huizen.nl.  
 
Kader- en beleidsnota’s

• Milieuprogramma 2021-2025 
 
Evaluatie
De effectiviteit en werking van de subsidieregeling worden gedurende de uitvoering van de regeling 
gevolgd. De voortgang en resultaten worden opgenomen in de jaarlijkse tussenrapportage over het 
Milieuprogramma 2021-2025. Verantwoording over de subsidie wordt afgelegd via de SiSa-systematiek 
(single information, single audit). 
 
Bijlagen

1. Raadsbesluit ‘Subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen 2021-2022’. 
2. Subsidielijst, door het college vastgesteld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advies raadscommissie 
 
Dit voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 19 mei jl.. De commissie 
adviseert u in uw vergadering van 3 juni a.s. bij het agendapunt “Hamerstukken” zonder verdere 
beraadslagingen in te stemmen met het voorstel. 
 

Burgemeester en wethouders, 
  
  
  
  
De secretaris De burgemeester 


