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Publiekssamenvatting:
Met behulp van de Verordening reductie energiegebruik – subsidie energievoucher Den Helder 2020 kan 
Den Helder energievouchers verstrekken ter waarde van € 70,-  om huiseigenaren te stimuleren tot het 
treffen van kleine energiebesparende maatregelen in hun woning en om ze advies te geven over 
energiebesparende maatregelen. Het geld voor deze regeling is beschikbaar gesteld door het Rijk.

Geadviseerd besluit
1. De “Verordening reductie energiegebruik – subsidie energievoucher Den Helder 2020” vast te stellen.

Bijlagen
1. 20200615 Defintieve Verordening RRE energievoucher Den Helder 2020.docx 
2. RRE subsidieverordening 
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Raadsvoorstel:

Aanleiding en context 
Op 8 oktober 2019 is, als onderdeel van uitvoering van de Urgenda uitspraak, de landelijke Regeling 
Reductie Energiegebruik bij koopwoningen (hierna: RRE) geopend. De Urgenda-uitspraak dwingt de 
rijksoverheid tot het nemen van meer maatregelen om de CO2-uitstoot eind 2020 met een kwart te 
verminderen. 

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. 

De gemeenten 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 deze projecten te versterken hebben de 
gemeenten Schagen en Den Helder samen met 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. Deze verordening is opgesteld om uitvoering te geven aan het verdelen van de landelijke 
uitkering onder de 3.100 woningen in Den Helder.

Met behulp van deze Regeling Reductie Energiegebruik kunnen gemeenten projecten opzetten om 
huiseigenaren te stimuleren tot het treffen van kleine energiebesparende maatregelen in huis en om 
ze advies te geven over energiebesparende maatregelen.

Doelen en resultaten
Deze Verordening reductie energiegebruik – subsidie energievoucher Den Helder 2020 heeft als doel 
om 3.100 adressen in Den Helder te stimuleren om via een energievoucher ter waarde van € 70,- 
energiebesparende en/of energieopwekkende maatregelen in huis te treffen. Hierdoor kunnen wij 
energiekosten verlagen en verbeteren wij het wooncomfort. Daarmee leveren wij een belangrijke 
bijdrage aan het realiseren van de Urgenda-doelstellingen.

Kaders en omstandigheden
-  Klimaatzaak Urgenda: De Hoge Raad heeft op 20 december 2019 bepaald dat de Staat meer moet 
doen tegen de uitstoot van broeikasgassen.

- 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.

- Programma Energieneutraal: in juni 2016 heeft de raad de ambitie vastgesteld om in 2040 een 
energieneutrale gemeente te zijn.

- Regionaal Energiebesparingprogramma Woningen 2019-2021 Kop van Noord Holland (hierna: 
REP): 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, energieadvies aan huis en inkoopacties 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.

Argumenten en alternatieven
- Door gebruik te maken van de Regeling Reductie Energiegebruik versterken de gemeenten lopende 
projecten, zoals de wijkaanpak Tuindorp en de maatregelgerichte aanpak. Door middel van een kleine 
financiële ondersteuning worden geadviseerde maatregelen zoals het vervangen van lampen en het 
aanbrengen van radiatorfolie extra aantrekkelijk.
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- Het Duurzaam Bouwloket als gemeentelijk energieloket verzorgt de uitvoering van deze verordening. 
Daarmee wordt de zichtbaarheid  van het Duurzaam Bouwloket versterkt. Hierdoor kan het Duurzaam 
Bouwloket meer inwoners beter informeren over de verduurzamingsmaatregelen aan de eigen 
woning.

- Met deze financiële ondersteuning bereiken wij ook veel inwoners met een lager inkomen, waardoor 
ook deze groep energiebesparende maatregelen kan uitvoeren. Maatregelen die men met deze 
voucher uitvoert, kunnen leiden tot meer en grote stappen in het verduurzamen van de eigen woning. 
Elke inwoner van Den Helder met een bestaande koopwoning, die zowel eigenaar als bewoner is, 
komt in aanmerking voor deze verordening. In de communicatie zullen nadrukkelijk de maatregelen 
worden gecommuniceerd die kunnen worden aangeschaft met € 70,-. Denk hierbij aan het inregelen 
van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsten van led-lampen. 
Deze maatregelen kosten minder dan € 70,- waardoor deze ‘kostenneutraal’ kunnen worden 
aangeschaft 

Bestuurlijke vernieuwing
De RRE is door de Rijksoverheid opgezet en gemeenten konden zich inschrijven om deze regeling in 
de eigen gemeente uit te voeren. De maatschappij is niet betrokken geweest bij de totstandkoming 
van dit besluit.

Door de samenwerking tussen de gemeenten Schagen en Den Helder is de aanvraag voor de RRE 
regeling goedgekeurd boven andere aanvragen door het ministerie van BZK.

De samenleving profiteert van dit besluit doordat 3.100 adressen aanspraak kunnen maken op deze 
ondersteuning. Hiermee komt dit besluit helemaal ten goede aan de inwoners.

Duurzaamheid
Dit voorstel draagt bij aan een duurzamer Den Helder omdat er voor 3.100 woningeigenaren een 
energievoucher beschikbaar is waarmee energiebesparende en/of energie opwekkende maatregelen 
aan de eigen woning kunnen worden getroffen.

Financiële consequenties
Op 13 december 2019 is de aanvraag voor de Regeling Reductie Energiegebruik toegekend. Het Rijk 
kent met deze beschikking een specifieke uitkering toe. Voor de gemeenten Schagen en Den Helder 
is een totaalbedrag van € 540.000,- (incl. BTW) toegekend.

De gemeente Den Helder heeft hierin geen financieel risico. Alle kosten en uitgaven worden uit het 
budget van het Rijk gedaan. 

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 de gemeente 
Schagen en Den Helder (gebaseerd op een totaal aantal koopwoningen van circa 28.800).

De RRE-bijdrage per woonadres bedraagt € 90,-. Duurzaam Bouwloket vraagt voor het uitvoeren van 
de verordening (aanvragen en bezwaar) en de financiële verantwoording een bijdrage van € 20,- excl. 
btw per adres. Dit betekent dat er per woonadres een energievoucher ter waarde van € 70,- wordt 
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verstrekt om de uitvoeringskosten te dekken.  De facturatie voor het variabele deel (€ 20,- excl. btw 
per aanvraag) vindt plaats in overleg 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 verordening. Deze kosten worden betaald uit het programma Energieneutraal. 

Het beschikte bedrag moet uiterlijk op 15 juli 2021 door de gemeente Schagen worden verantwoord 
via het systeem van single information, single audit (sisa). De gemeente Den Helder levert hier een 
ambtelijke bijdrage aan.

Wordt het aantal woningen waarvoor de uitkering is aangevraagd niet behaald, dan moeten wij het 
bedrag terugbetalen van het aantal woningen waarvoor geen advies is gegeven of maatregelen zijn 
genomen. 

Uitvoering en planning
Uitvoering van de Verordening Reductie Energiegebruik – Subsidie Energievoucher Den Helder 2020 
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 Duurzaam Bouwloket bij welk adres subsidie heeft ontvangen, het type 
maatregel dat is uitgevoerd en het uitgekeerde bedrag.

De Verordening Reductie Energiegebruik – Subsidie Energievoucher Den Helder 2020 treedt in 
werking de dag na vaststelling in het elektronisch gemeenteblad en loopt tot en met 31 maart 2021. 
Maatregelen die vanaf 1 januari 2020 zijn uitgevoerd en die voorkomen op bijlage 1 van de 
verordening komen in aanmerking voor deze subsidieverordening.

Communicatie
De gemeenten en Duurzaam Bouwloket spannen zich gezamenlijk in om de  Verordening Reductie 
Energiegebruik – Subsidie Energievoucher Den Helder 2020 zo breed mogelijk onder inwoners 
kenbaar te maken en het gebruik hiervan te stimuleren. Dit betekent dat er een persbericht wordt 
opgesteld  bij opening van deze verordening en dat deze verordening tijdens de diverse projecten van 
het Duurzaam Bouwloket in de gemeente onder de aandacht wordt gebracht. Verder zal deze 
verordening worden gecommuniceerd met de Helderse Energiecooperatie ‘De Eendragt’ en de 
Helderse Vallei, die deze verordening kan communiceren naar hun achterban.

In de communicatie zullen nadrukkelijk de maatregelen worden gecommuniceerd die kunnen worden 
aangeschaft met € 70,-. Denk hierbij aan het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van 
radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsten van led-lampen. Deze maatregelen kosten minder dan € 
70,- waardoor deze ‘kostenneutraal’ kunnen worden aangeschaft.

Ook de sociale media kanalen van de gemeente worden ingezet om deze verordening onder de 
aandacht te brengen.

Den Helder, 14 juli 2020

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,
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burgemeester
Jeroen Nobel

secretaris
Robert Reus
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CONCEPT - Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d. 2 november 2020

Besluit nummer 2020-038865

Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Reductie 
Energiegebruik  subsidie energievoucher Den Helder 2020.

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 14 
juli 2020,

besluit:

1. De “Verordening reductie energiegebruik – subsidie energievoucher Den Helder 2020” vast te 
stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 2 november 2020


