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Vaststelling Regeling Reductie Energiegebruik 

Publiekssamenvatting 
Met behulp van de 'Regeling Reductie Energiegebruik' kunnen gemeenten Schagen en Den Helder 

energievouchers verstrekken om inwoners (particuliere woningeigenaren) te stimuleren tot het treffen van kleine 

energiebesparende maatregelen in hun woning en om ze advies te geven over energiebesparende 

maatregelen. 

Voorgesteld besluit 
- De 'Verordening Reductie Energiegebruik' vast te laten stellen;  
- Duurzaam Bouwloket te mandateren om de regeling namens de gemeente Schagen en Den Helder 
uit te voeren en daarmee de afhandeling van subsidieaanvragen, het vaststellen en/of afwijzen van 
aanvragen en de daadwerkelijke uitbetaling van subsidies voor deze gemeenten te organiseren 
conform offerte; 

- Vooraf in te stemmen met het (indien benodigd) indienen van een verlengingsvoorstel van de 

regeling bij het ministerie wanneer blijkt dat het volledig benutten van de 'energievoucher subsidie' 

binnen de gemeente Schagen niet haalbaar blijkt in het jaar 2020.  

Aanleiding 
Op 8 oktober 2019 is, als onderdeel van uitvoering van de Urgenda uitspraak, de landelijke Regeling 

Reductie Energiegebruik bij koopwoningen (hierna: RRE) geopend. Gemeenten zijn in staat gesteld 

om tot 14 november 2019 een specifieke en eenmalige uitkering aan te vragen bij het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het doel van deze regeling is om bij te dragen aan de 

CO2 reductie. Met behulp van deze RRE regeling kunnen gemeenten projecten opzetten om 

inwoners te stimuleren tot het treffen van kleine energiebesparende maatregelen in huis en om ze 

advies te geven over energiebesparende maatregelen.  

De gemeente Schagen heeft samen met de gemeente Den Helder en het Duurzaam Bouwloket een 
aanvraag ingediend bij het Ministerie op 14 november 2019. Op 13 december 2019 is een positieve 
beschikking als reactie op de aanvraag bij beide gemeenten ontvangen. De beschikking bestaat uit 
een eenmalige uitkering van € 540.000,- die beschikbaar is voor 6000 woningen, waarvan 2.900 in 
Schagen en 3.100 in Den Helder. 

Belang 
Het doel van de regeling is het verminderen van C02-uitstoot door het nemen van 

energiebesparende maatregelen door huiseigenaren. Met deze regeling kunnen gemeente 

Schagen en Den Helder inwoners voorlichten en stimuleren om energiebesparende 

maatregelen in hun woning te nemen.  

Centrale vraag 
Wilt u inwoners (particuliere woningeigenaren) in Schagen stimuleren om hun energiekosten te verlagen 

en het wooncomfort te verbeteren? 
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Beoogd effect voor samenleving 
Deze regeling heeft als doel om 3.100 adressen in Den Helder en 2.900 adressen in Schagen te 

stimuleren om via een energievoucher ter waarde van € 70,- energiebesparende en/of energie 

opwekkende maatregelen in huis te treffen. Hierdoor worden energiekosten verlaagd en het 

wooncomfort verbeterd, waarmee de gemeenten Schagen en Den Helder een belangrijke bijdrage 

leveren aan het realiseren van de Urgenda-doelstellingen en het Klimaatakkoord. 

Kader 
• Klimaatzaak Urgenda: De Staat moet meer doen tegen de uitstoot van broeikasgassen, heeft de Hoge Raad 

op 20 december 2019 bepaald; 

• Klimaatakkoord: In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. Als eerste 

stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn; 

• Duurzaamheidsprogramma 2020-2050 ‘Samen bouwen aan een duurzaam Schagen’;  
• Regionaal Energiebesparingsprogramma 2019-2021 Kop Noord-Holland (hierna: REP). 

Argumentatie 
• De gemeente Schagen en Den Helder werken in de Kop van Noord-Holland samen aan de 

regionale verduurzamingsopgave. De projecten die de gemeenten in hun meerjaren 
verduurzamingsstrategie hebben opgenomen zijn grotendeels overeenkomstig. Om de RRE 
efficiënt uit te kunnen voeren en de overhead binnen de organisaties te minimaliseren werken de 
gemeenten samen met Duurzaam Bouwloket en lokale partijen.  

• De gemeenten hebben in de regio een meerjaren verduurzamingsaanpak vastgesteld. In 2020 en 
2021 staan hierbij centraal de wijkgerichte aanpakken die bewoners voorbereiden op de overstap 
naar aardgasvrij, infraroodscans, energieadvies aan huis en inkoopacti es voor isolatie en 
zonnepanelen in samenwerking met Duurzaam Bouwloket en lokale initiatieven. De RRE wordt 
aanvullend ingezet om bovengenoemde activiteiten te versterken. Dit gaat gebeuren met de 
inzet van energievouchers voor woningeigenaren, waarbij bewoners deze vouchers (naar keuze) 
kunnen inzetten als financiële bijdrage in daadwerkelijke maatregelen en/of energieadvies.  

• De vindbaarheid van Duurzaam Bouwloket, als gemeentelijk energieloket, wordt versterkt 

doordat alle communicatie via deze organisat ie verloopt. Hierdoor worden meer inwoners beter 

geïnformeerd over de duurzaamheidsmaatregelen in hun woning.  
• Met deze financiële ondersteuning worden voor veel inwoners met een lager inkomen 

energiebesparende maatregelen alsnog uitvoerbaar. Maatregelen die met deze voucher worden 
uitgevoerd kunnen leiden tot meer en grotere stappen in het verduurzamen van de eigen woning.  

• Door de samenwerking tussen gemeenten Schagen en Den Helder is de aanvraag goedgekeurd boven 

andere aanvragen door het ministerie van BZK. 

Maatschappelijk draagvlak 
De verordening is vooral bedoeld voor kleine energiebesparende maatregelen. De investering moet minimaal 

de waarde van de energievoucher hebben, te weten € 70,- per adres. 

Financiële consequenties 
Op 13 december 2019 is de subsidie aanvraag voor de Regeling Reductie Energiegebruik toegekend 

(2019-627964). Het Rijk kent met deze beschikking een specifieke uitkering toe. Voor gemeenten 

Schagen en Den Helder is een totaal bedrag van € 540.000,- (incl. BTW) toegekend. 

Gemeente Bijdrage Rijk Aantal adressen 

Gemeente Schagen € 261.000,- 2.900 
Gemeente Den Helder € 279.000,- 3.100  

Totaal € 540.000,- 6.000 

In de aanvraag is uitgegaan van een bereik van 10% van het aantal koopwoningen in gemeenten 
Schagen en Den Helder (gebaseerd op een totaal aantal koopwoningen van circa 28.841 in 2019).  

Uitvoeringskosten   
• Duurzaam Bouwloket verzorgt de volledige ondersteuning en verantwoording in het kader van 

de regeling. De RRE-bijdrage per woonadres bedraagt € 90,-. Duurzaam Bouwloket vraagt voor 

het uitvoeren van de regeling (aanvragen en bezwaar) en de financiële verantwoording een 

bijdrage van € 20,- (excl. btw) per adres. Dit betekent dat er per adres een energievoucher ter 

waarde van € 70,- wordt verstrekt om de uitvoeringskosten te dekken. De facturatie voor het  

Raadsvoorstel Pagina 2 van 3 



variabele deel (€ 20,- excl. btw per aanvraag) vindt in overleg plaats met gemeenten Schagen en Den 
Helder op basis van het werkelijk behandelde aantal aanvragen. 

• Voor het ondersteunen bij het optuigen van de verordening wordt een vast bedrag gerekend 
van € 1.342,50 (excl. btw) uitgaande van 15 uur met een uurtarief van € 89,50 (excl. btw) voor 
afstemming en inrichting van de regeling. Deze kosten worden opgenomen in het REP 2020.  

Risico’s   
• Dit voorstel heeft geen financieel risico. Alle kosten en uitgaven worden uit de bijdrage van het rijk 

voldaan. 

• Indien het volledig benutten van de energievoucher subsidie binnen de gemeenten niet 

haalbaar blijkt in het jaar 2020 wordt een verlengingsvoorstel van de regeling bij het 

ministerie ingediend. Dit betekent dat de kans dat de bijdrage van het rijk moet wor den terug 

betaald zeer klein is.  

BTW compensatie  
Compensatie via het BTW compensatiefonds is mogelijk. 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.  

Communicatie van het besluit 
• Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de op de voorgeschreven wijze van 

bekendmaking. 

• De gemeenten Schagen en Den Helder en het Duurzaam Bouwloket spannen zich gezamenlijk in 

om de regeling zo breed mogelijk onder inwoners kenbaar te maken en het gebruik hiervan te 

stimuleren. De regeling wordt zo veel mogelijk gekoppeld aan bestaande projecten en 

initiatieven. 
• Er wordt een persbericht opgesteld, de regeling is toegankelijk via de website van gemeenten Schagen, 

Den Helder en Duurzaam Bouwloket en wordt via social media bekend gemaakt. 

Realisatie van het besluit 
Uitvoering van de RRE ligt bij  het Duurzaam Bouwloket. Zij faciliteren een online aanvraagpagina waar 
bewoners hun aanvraag kunnen indienen. Het Duurzaam Bouwloket voert een controle uit op deze 
aanvraag en verricht de uitbetaling aan de individuele bewoners. Daarnaast houdt het Duurza am 
Bouwloket bij welk adres subsidie heeft ontvangen, het type maatregel wat is uitgevoerd en het 
uitgekeerde bedrag. De regeling wordt op 1 juni 2020 opengesteld en loopt tot en met 25 december 
2020. Het beschikte bedrag moet uiterlijk op 15 juli 2021 door gemeente Schagen worden 
verantwoord via het systeem van singel information, singel audit (sisa).  

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

gemeentesecretaris burgemeester 

De heer N.H. Swellengrebel Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

Gepubliceerde bijlagen: 

• Concept - Verordening Reductie Energiegebruik  
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