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Kennisnemen van 
De subsidieregeling collectieve energie-initiatieven 2020. 
 
   
 
Inleiding 
Met de subsidieregeling collectieve energie-initiatieven 2020 beoogt de gemeente Woerden het ontwikkelen van 
collectieve energie-initiatieven aan te moedigen en de energietransitie te versnellen. Collectieve energie-initiatieven zijn 
hard nodig om maatschappelijke acceptatie van de energietransitie te creëren. 
 
In het kader van samenwerking en het borgen van vroegtijdige participatie zijn de hoofdlijnen van een conceptversie van 
deze subsidieregeling voorgelegd aan een drietal collectieve energie-initiatieven binnen gemeente Woerden. Zij gaven 
aan dat het goed aansluit bij hun behoeften en zeker van meerwaarde kan zijn voor hun organisaties. Een aantal door 
hen aangedragen verbeterpunten zijn in de door het college vastgestelde subsidieregeling verwerkt.    
 
   
 
Kernboodschap 
 
Inhoud subsidieregeling  
De regeling ziet op het ondersteunen van voorbereidende activiteiten die bijdragen aan het realiseren van concrete 
maatregelen op het gebied van energietransitie.  
 
Voor subsidie komen in aanmerking:  
Kosten van ondersteuning door een deskundige;  
Communicatiekosten;  
Out-of-pocketkosten, zoals zaalhuur en catering voor grote bijeenkomsten  
De kosten van een lokaal energieonderzoek;  
Opstartkosten van het opzetten van een nieuwe organisatie.  
 
De subsidieregeling beoogt meerdere doelgroepen te bereiken:  
Een informeel buurtinitiatief;  
Een stichting die zich bezighoudt met de energietransitie in de gemeente Woerden;  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-35057.html?utm_campaign=20210205&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_woerden&utm_content=over_uw_buurt


Een lokale energiecoöperatie;  
Een vereniging zonder winstoogmerk die zich bezighoudt met de energietransitie in de gemeente Woerden.  
 
Een subsidie bedraagt per aanvraag maximaal:  
€ 1.500 voor informele buurtinitiatieven;  
€ 4.000 voor energiecoöperaties, stichtingen en verenigingen.  
 
Waarom deze subsidieregeling  
Met de Subsidieregeling collectieve energie-initiatieven 2020 wordt bijgedragen aan de transformatie naar gasvrij en 
duurzaam wonen, zoals neergelegd in het coalitieakkoord 2018-2022 en het Programma Energietransitie. Collectieve 
energie-initiatieven zijn hard nodig voor bewustwording en om maatschappelijke acceptatie van de energietransitie te 
creëren. Deze stimulerende kracht vanuit de samenleving willen we als gemeente aanmoedigen en faciliteren. Bij de 
uitwerking van de warmtevisie zullen collectieve energie-initiatieven naar verwachting bovendien een essentiële rol 
spelen. Met de regeling worden nieuwe spelers vanuit de samenleving gestimuleerd om collectieve energie-initiatieven te 
ontwikkelen. Met deze subsidieregeling biedt de gemeente Woerden structureel en actief ondersteuning aan en borgt zij 
de kwaliteit van collectieve energie-initiatieven.  
 
  
 
   
 
Financiën 
Het college stelt jaarlijks voor het daaropvolgende kalenderjaar een subsidieplafond vast en neemt daarbij de 
gemeentebegroting in acht. Voor 2021 is door het college een subsidieplafond van € 24.000 vastgesteld.   
 
   
 
Vervolg 
De subsidieregeling kan binnenkort worden aangevraagd. De gemeente gaat inwoners informeren via de gemeentelijke 
website, een persbericht, het energieloket Jouw Huis Slimmer, de Woerdense Courant en social media over het waarom, 
hoe en wat van de subsidieregeling. Ook tijdens inwonersavonden en andere geschikte communicatiemomenten met 
inwoners informeren we over de subsidieregeling. 
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