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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 9 maart 2021 

     

Onderwerp: Verordening 

Duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 

2020-2021 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0347D6A994* 
Beslispunten 

1. De verordening ‘Duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 2020-2021’ vast te stellen en in werking te 
laten treden op 1 april 2021, zo nodig met terugwerkende kracht. 

 

 

1 SAMENVATTING  

De gemeenteraad wordt gevraagd om de verordening ‘Duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 2020-2021’ 
vast te stellen, zo nodig met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2021. Dit in vervolg op en ter 
verlenging van de bestaande verordening ‘Duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 2020' tot 17 juli 2021. Via 
deze regeling kunnen Leiderdorpse woningeigenaren sinds de zomer van 2020 een voucher ter waarde 
van €70,- verzilveren voor de aanschaf van eenvoudige energiebesparende maatregelen of een 
energiescan. 

 
Oorspronkelijk liep de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) per 31 maart 2021 af. Vanwege de 
beperkende coronamaatregelen heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een 
verlengingsmogelijkheid aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Vanuit de oorspronkelijke 
regionale deelnemersgroep1 zijn gemeente Leiderdorp en Zoeterwoude de enige die deze kans wilden 
benutten. In afstemming met uitvoerende partij Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) is uiteindelijk 
gekomen tot een verlenging van 3,5 maand, namelijk tot 17 juli 2021.Deze verlenging is tevens 
aangegrepen om in de verordening een verduidelijkingsslag te maken qua maatregelen en enkele 
technische wijzigingen aan te brengen ter vereenvoudiging van de aanvraag voor inwoners. 

 
2 Inleiding 

Sinds april 2020 geeft gemeente Leiderdorp regionaal uitvoering aan de RRE-regeling, waarbij 
woningeigenaren met vouchers (de "teGOEDbon") kleine, energiebesparende maatregelen kunnen 
treffen. Deze regeling liep oorspronkelijk per 31 maart 2021 af. Vanwege de huidige 
beperkende coronaomstandigheden is er recentelijk echter bekendgemaakt dat deze, indien 
gewenst, mag worden verlengd tot en met uiterlijk 31 december 2021. Leiderdorp ziet dit als een 
kans om (meer) inwoners te stimuleren hun voucher te besteden.  
 
Mede in afstemming met uitvoerende partij ODWH is uiteindelijk gekomen tot een verlenging van 3,5 
maand, namelijk tot 17 juli 2021. Een grotere verlengingsperiode bleek met twee gemeenten namelijk 

 
1 Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. 
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niet rendabel. De ODWH werkt voor de uitvoering met een vier-ogenprincipe, en met enkel twee 
deelnemende gemeenten zouden de overheadkosten niet opwegen tegen de voucherwaarde van 70 
euro.  
 
Met een verlenging is een vervolg op de bestaande verordening Duurzaamheidsvoucher2 noodzakelijk. 
Met een verduidelijkingsslag qua maatregelen en enkele technische wijzigingen ter vereenvoudiging 
van de aanvraag, is in plaats van aanpassing en verlenging van de huidige, tot 1 april 2021 geldende 
verordening, gekomen tot een nieuwe "Verordening Duurzaamheidsvoucher 2020-2021". Voorgesteld 
wordt om deze door de raad te laten vaststellen, zo nodig met terugwerkende kracht vanaf 1 april 
2021. Het publiceren neemt na vaststelling namelijk een aantal dagen in beslag, waarmee de 
ingangsdatum van de verordening mogelijk net na 1 april valt. In dat geval werkt deze ingangsdatum 
terug vanaf 1 april 2021. 

 
3 Beoogd effect 

Een verlenging van het RRE-traject biedt de Leiderdorpse woningeigenaar meer tijd om zijn/haar 
teGOEDbon te besteden en daarmee energiebesparing in huis te bewerkstelligen. Dit draagt vervolgens 
bij aan de CO₂-uitstootreductie, conform de ambitie van de Duurzaamheidsagenda Leiderdorp 2017-
2025. 
 
4 Argumenten 

1.1 Het voorstel past in het ingezette beleid.  
Met het voorstel worden woningeigenaren (langer) in staat gesteld om op de korte termijn kleine 
maatregelen te nemen t.a.v. verduurzaming van de eigen woning. De energiebesparende maatregelen 
dragen bij aan het realiseren van onze ambitie en doelstellingen zoals opgenomen in onze 
Duurzaamheidsagenda 2017-2025 (een verlaging van de energievraag en daarmee een vermindering 
van de CO2-uitstoot). 

 

1.2 Het maximumaantal beschikbare vouchers is nog niet bereikt. 
Op dit moment zijn er 1.865 vouchers in Leiderdorp verzilverd.3 Dit betreft ruim 65% op basis van de 
initiële regionale verdeelsleutel onder de zeven deelnemende gemeenten.4 Deze verdeelsleutel is 
gebaseerd op het aantal koopwoningen per gemeente. Daarbij is afgesproken dat per 1 januari 2021 de 
regionale ‘schotten’ kwamen te vervallen, indien de regionale doelen (lees: beoogde aantal verzilverde 
bonnen) niet werden behaald. Het restant van de uitkering wat niet is besteed, wordt namelijk 
teruggevorderd door het Ministerie van BZK. Leiderdorp hoopt met de verlenging van de RRE-looptijd 
zoveel mogelijk, maar minimaal de initiële honderd procent (2.860 vouchers) te halen.  
 
1.3 Met de campagneactiviteiten kan gemeente Leiderdorp in deze verlengingsperiode de krachten 
bundelen met buurgemeente Zoeterwoude. 
Gemeente Zoeterwoude is de tweede gemeente vanuit het oorspronkelijke regionaal RRE-verband die 
gebruikmaken van de verlenging. Aangezien zij net zoals Leiderdorp zowel een Servicepunt71- en 
GOED-gemeente5 zijn, kan gezamenlijk (verder) opgetrokken worden bij campagne-activiteiten om de 

 
2 Zie "RBS Verordening Duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 2020", registratienummer Z/20/095333/186623 
3 Peildatum per 8 maart 2021. 
4 Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. 
5 GaGoed-concept: activerend duurzaamheidsplatform met bijbehorende communicatiemedia (website, sociale 
media en huisstijl). Leiderdorp: www.goedleiderdorp.nl / Zoeterwoude: www.zoeterwoudegaatgoed.nl  

http://www.goedleiderdorp.nl/
http://www.zoeterwoudegaatgoed.nl/
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teGOEDbon onder de aandacht te brengen. Hierbij wordt ook gekeken naar de eerder ingezette 
effectief gebleken activiteiten vanuit de andere gemeenten ter inspiratie. 
 
5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Het niet uitvoeren van hetgeen voorgesteld wordt, betekent dat woningeigenaren nog tot 31 maart 
2021 hun teGOEDbon kunnen verzilveren, in plaats van tot 17 juli 2021. Daarmee blijven er meer 
bonnen onverzilverd en zal dus meer geld (resterend budget) moeten worden teruggestort naar het 
Rijk. 
 
6 Communicatie 

De oorspronkelijke regionale RRE-aanpak voor de zeven gemeenten behelst dat alle gemeenten gebruik 
maken van een Strategie Driehoek Actiegerichte Communicatiecampagne (Strategie DAC). Deze 
driehoek bestaat uit een netwerk van EnergieAmbassadeurs, gerichte communicatieacties en een 
intensieve samenwerking met het regionaal energieloket. Dit met het doel om bewustwording te 
creëren en inwoners aan te zetten tot actie om thuis energie te besparen. In de huidige coronatijd zijn 
veel (fysieke) campagneactiviteiten zoals bijeenkomsten, wijkacties e.d. niet of beperkt mogelijk 
gebleken. Totdat er meer mogelijk is, wordt in de verlengingsperiode vooral op digitale en schriftelijke 
communicatie ingezet. Hierbij worden ook de ervaringen meegenomen van de (eerder succesvol 
gebleken) teGOEDbon-campagnes bij andere regiogemeenten om deze middelen zo doelgericht 
mogelijk te kunnen inzetten.  
 
7 Financiën 

De verlenging van de regeling heeft geen invloed op het kostenplaatje en de dekking. Met het vervallen 
van de regionale 'schotten' voor de vouchers, zijn er nog voldoende vouchers beschikbaar voor 
Leiderdorpse inwoners. De kosten van de voucherregeling worden volledig gefinancierd vanuit de RRE-
uitkering. De gemeente Leiden heeft als penvoerder van de zeven regiogemeenten de middelen vanuit 
het rijk ontvangen, waarna deze ter beschikking zijn gesteld voor uitvoering van de regeling. De 
Omgevingsdienst West-Holland blijft met de verlenging verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling 
van de voucher en de verantwoording daarover en voert regie op de afspraken met derden (bv. het 
bedrijf dat de energiebesparingstrajecten uitvoert en energieloket Duurzaam Bouwloket) en 
participerende gemeenten. Deze kosten worden gedekt uit de RRE-uitkering.  
 
8 Evaluatie 

Deze verlengingskans is aangegrepen om in de verordening een verduidelijkingsslag te maken, op basis 

van de ervaringen uit het bestaande traject tot nu toe. Dit heeft geresulteerd in een verduidelijking qua 

van toepassing zijnde maatregelen en enkele technische wijzigingen ter vereenvoudiging van de 

aanvraag voor inwoners. 

 

De gemeente ontvangt van de Omgevingsdienst periodiek terugkoppeling over het bereik en het 

gebruik van de vouchers. Daarnaast is de ODWH in de huidige aanloop naar de oorspronkelijke 

sluitdatum van 1 april 2021 voor de gemeenten die geen gebruikmaken van de verlenging, bezig met de 

voorbereidingen van een evaluatie van het voorgaande traject. Deze punten worden ook meegenomen 

in de beoogde verlengingsperiode voor gemeente Leiderdorp én voor het implementatietraject van de 

in januari 2021 toegekende RREW-uitkering. 
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De verantwoording voor de besteding van de specifieke RRE-uitkering op grond van artikel 17a van de 
Financiële-verhoudingswet via de jaarrekening van de gemeente Leiden, blijft onveranderd met de 
verlenging. 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
1. Revisieversie - Verordening Duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 2020-2021 
2. Verordening Duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 2020-2021 
 
 
 


