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Raadsinformatiememo Beantwoording raadsvragen Regeling Reductie Energiegebruik  

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Op 21 april 2020 is de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) in uw gemeenteraad besproken. In 

deze memo worden uw vragen beantwoord.  

 

Uitvoeringskosten   

Het totale beschikbare bedrag van het Rijk voor de gemeente Schagen bedraagt  

€ 261.000,- (incl. btw) voor 2.900 huiseigenaren. Dit betekent dat de RRE-bijdrage per woonadres 

€ 90,- bedraagt. Duurzaam Bouwloket vraagt voor het uitvoeren van de regeling (aanvragen en 

bezwaar) en de financiële verantwoording een bijdrage van € 20,- per adres. De facturatie voor 

het variabele deel (€ 20,- per aanvraag) vindt plaats op basis van het werkelijk behandelde 

aantal aanvragen.  

 

BTW compensatie  

In de beschikking is vermeld dat het door het Rijk uit te keren bedrag inclusief BTW wordt 

verstrekt. Dat riep de vraag op of de over de activiteiten betaalde BTW gecompenseerd kan 

worden via het BTW compensatiefonds. Compensatie via het BTW compensatiefonds is mogelijk. 

Dit betekent dat de uren voor uitvoering van de regeling BTW compensabel zijn. Het gaat daarbij 

uitsluitend om compensatie van omzetbelasting die door een ondernemer of instelling aan de 

gemeente in rekening is gebracht voor door hen verrichte leveringen en diensten (zie artikel 3 

Wet op het BTW- compensatiefonds). Voorts geldt een uitsluiting voor BTW in rekening gebracht 

over activiteiten die een persoonlijke verstrekking zijn aan inwoners, daarvoor is geen BTW terug 

te vragen.  

 

Procedure   

Duurzaam Bouwloket faciliteert een online aanvraagpagina waar bewoners hun aanvraag 

kunnen indienen. Aanvragen worden dagelijks gecontroleerd. Indien een aanvraag niet volledig 

of onjuist is, wordt de bewoner gevraagd de juiste informatie aan te leveren. De goedgekeurde 

adressen worden maandelijks uitbetaald. Duurzaam Bouwloket houdt voor de gemeente bij welk 

adres subsidie heeft ontvangen, het type maatregel en het (totaal) uitgekeerde bedrag. De 

aangedragen verantwoording van de regeling (BZK code C1) vindt plaats conform de SiSa 

(single informatie, single audit).  

 

Subsidieplafond 

De aanvrager dient eerst het minimale bedrag van de waarde van de Subsidie Energievoucher, 

€ 70,-, te investeren in duurzaamheidsmaatregelen voordat de aanvrager de Subsidie 

Energievoucher ontvangt. Volledig ingediende aanvragen worden behandeld op volgorde van 

binnenkomst.  
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Voorfinanciering vouchers   

Administratief is het niet mogelijk om het geld voor te schieten, omdat dit een veel grotere 

controle en nazorg teweeg zou brengen waarvan de inspanning (en dus overheadkosten) niet in 

verhouding staat met het bedrag van 70 euro.  

 

Rectificatie - Alleen voor huiseigenaren en niet voor huurders    

Op 13 december 2019 heeft gemeente Schagen een beschikking ontvangen. In deze 

beschikking staat het volgende: “Het doel van de regeling is het verminderen van Co2-uitstoot 

door het nemen van energiebesparende maatregelen door huiseigenaren en, in ondergeschikte 

mate, huurders. Uit mailwisseling met de projectleider RRE van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken is nu gebleken dat gemeenten 1 huurder mogen toestaan bij een particuliere 

woningeigenaar. Dat komt echter slechts beperkt voor. Dit betekent dat huurders bij 

commerciële verhuurders en woningcorporaties zijn uitgesloten. De gemeente moet de 

activiteiten dan ook richten op deze doelgroep.    

 

Integrale aanpak  

Voor de uitvoering van de regeling wordt samengewerkt met het wijkteam, zodat we mensen 

met een smalle beurs beter kunnen bereiken. Daarnaast wordt er een koppeling gemaakt met 

de projecten die zij opgenomen in het Regionaal Energiebesparingsprogramma 2019-2021 Kop 

Noord-Holland, waaronder de wijkaanpakken.   

 

Afspraken met aanbieders  

Wij zullen OFS informeren over de duurzaamheidsmaatregelen die zijn opgenomen in de RRE-

regeling. Wij zullen ondernemers uitdagen om na te denken over bijvoorbeeld het samenstellen 

van een energiebespaarbox. Het is niet mogelijk om bespaarbonnen met unieke codes of 

afspraken met bouwmarkten te maken. Dan vallen kleine ondernemers buiten de boot. 

Opgemerkt wordt dat advies door Duurzaam Bouwloket aan inwoners altijd onafhankelijk en 

gratis is, hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. 

 

Verlengd t/m 31 maart 2021  

Het Rijk heeft op 3 april besloten de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) te verlengen tot en 

met 31 maart 2021. Dit geldt voor alle gemeenten die meedoen aan de RRE regeling. Het Rijk 

komt hiermee tegenmoet aan de wens van gemeenten en geeft in haar bericht aan dat 

gemeenten vooral door moeten met de uitvoering van onze plannen, met inachtneming van de 

Corona richtlijnen.  

 

  

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Hans Heddes 


