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RAADSINFORMATIEBRIEF 

20R.00856 

 

 

 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 8 september 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder De Weger 
  

Portefeuille(s)  : Energie 

Contactpersoon : H. Boer 
Tel.nr. : 8792 

E-mailadres : boer.ha@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Regeling Reductie Energiegebruik en samenwerking met Duurzaam Woerden ter stimulering 
energiebesparing.  

 

Kennisnemen van: 
 

De toekenning door het Rijk van een specifieke uitkering van € 332.700,- in het kader van de Regeling 
Reductie Energiegebruik (RRE) en de voorgenomen besteding daarvan.    

Inleiding: 
 

In 2019 is de Regeling Reductie Energie opengesteld door het Rijk. Deze regeling heeft tot doel het 
reduceren van CO2-uitstoot door het nemen van energiebesparende maatregelen door huiseigenaren. 
Gemeente Woerden heeft deze regeling aangevraagd. Op 20 december 2019 heeft de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een specifieke uitkering toegekend tot een bedrag van 
€ 332.700,- inclusief BTW.  
 

Het grootste deel van dit bedrag zal aan huiseigenaren beschikbaar worden gesteld in de vorm van 
vouchers. Deze vouchers, lees: cadeaukaarten, kunnen bij lokale partijen worden ingewisseld bij aankoop 
van producten die bijdragen aan energiebesparing. Hierbij valt te denken aan ledlampen, radiatorfolie, 
tochtstrips, etc.  
 

Voor de energietransitie zijn inwonersinitiatieven van onschatbare waarde. Om die reden is aan 
inwonersinitiatieven gevraagd mee te denken over (het stimuleren van inwoners tot het treffen van) 
energiebesparende maatregelen.   
 

De volgende inwonersinitiatieven hebben hierop positief gereageerd: Bewonersvereniging 
Schilderskwartier, Wijkplatform Molenvliet, Wijkplatform Staatsliedenkwartier, Energiegroep Woerden, 
Warmte scan Groep, en Duurzaam Woerden. De aanvraag van gemeente Woerden is gedaan met inbegrip 
van de activiteiten die de inwonersinitiatieven willen ontplooien.  
 

Om de afspraken tussen de gemeente en de inwonersinitiatieven goed te regelen is een 
samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Duurzaam Woerden is namens de inwonersinitiatieven 
penvoerder. Voor uitvoering van deze overeenkomst wordt een deel van de specifieke uitkering, namelijk 
een bedrag van € 15.200,- exclusief BTW, beschikbaar gesteld.   

Kernboodschap: 
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De ontvangen specifieke uitkering in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik (hierna: RRE) zal 
deels worden aangewend voor het verstrekken van cadeaukaarten ter waarde van € 75,-.  
 

Deels zal deze uitkering beschikbaar worden gesteld aan Duurzaam Woerden die, samen met 
inwonersinitiatieven, activiteiten zal verzorgen gericht op het treffen van energiebesparende maatregelen.  
 

Zo worden inloopavonden georganiseerd waar inwoners meer kunnen horen over de mogelijkheden voor 
energiebesparing. Deze zijn gepland op: .  
 

- 1 oktober in het Dorpshuis in Harmelen; 
- 5 oktober in de Milandhof in Zegveld; 
- 14 oktober in Concordia in Woerden; 
- 28 oktober in sporthal Schulenburg in Kamerik 

 

Voor diegenen die ook graag meer informatie willen, maar niet een fysieke locatie willen of kunnen 
bezoeken, worden er chatsessies georganiseerd op 5, 11, 17 en 23 november. Daarnaast zullen er o.a. 
workshops over energiebesparende maatregelen worden verzorgd, energiemeters beschikbaar worden 
gesteld en warmtescans worden aangeboden.  

Financiën: 
 

 In het kader van de RRE is € 332.700 beschikbaar gesteld door het Rijk. De begroting en de kosten voor 
de RRE blijven binnen deze beschikbaar gestelde gelden.  

Vervolg: 
 

n.v.t. 

Bijlagen: 
 

n.v.t. 

 

 

 

 

 


