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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 11 februari 2020 

     

Onderwerp: RVS verordening 

duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 

2020 

 Aan de raad.  

 

 

*Z028126C778* 
Beslispunten 

- De verordening ‘Duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 2020’ vast te stellen. 

 

1 SAMENVATTING  

De gemeenteraad wordt gevraagd om de verordening ‘Duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 2020’ vast te 
stellen om komend voorjaar vouchers ter waarde van €70,- te kunnen verstrekken aan Leiderdorpse 
woningeigenaren.  De voucher kan gebruikt worden voor het uitvoeren van eenvoudige duurzame 
maatregelen, zoals aanschaf van tochtstrips, radiatorfolie, een waterbesparende douchekop enzovoort. 
De voucher kan ook ingezet worden voor een energiebesparingstraject. 
 
Eind 2019 heeft het Ministerie van Binnenlandse zaken, als onderdeel van uitvoering van de Urgenda-
uitspraak, de Regeling Reductie Energiegebruik bij koopwoningen geopend. Gemeenten konden een 
eenmalige uitkering aanvragen bij het Ministerie. Met als belangrijkste voorwaarde dat de activiteiten 
bijdragen aan de beoogde landelijke CO2-reductie. De Omgevingsdienst West-Holland en zeven 
regiogemeenten (gemeente Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Oegstgeest, 
Voorschoten, Zoeterwoude).  hebben een gezamenlijk voorstel ingediend. De Omgevingsdienst neem 
de uitvoering van dit voorstel op zich. Het Ministerie heeft dit goedgekeurd en een beschikking gegeven 
voor een uitkering van in totaal € 3.150.000,- voor de zeven deelnemers. De Omgevingsdienst is samen 
met gemeenten bezig om de regeling verder uit te werken.  

 
2 Inleiding 

Op 8 oktober 2019 is, als onderdeel van uitvoering van de Urgenda-uitspraak, de Regeling Reductie 
Energiegebruik bij koopwoningen (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 
Koninkrijksrelaties. 
 
Het doel is bij te dragen aan de beoogde CO2-reductie in 2020. Met behulp van de RRE-regeling kunnen 
gemeenten projecten op zetten om huiseigenaren op korte termijn te stimuleren tot het treffen van 
kleine energiebesparende maatregelen in huis en om ze advies te geven over ingrijpender 
energiebesparende maatregelen. Het Ministerie heeft in totaal € 87 miljoen beschikbaar gesteld voor 
de RRE-regeling. De plannen van de gemeenten moeten in principe uitvoerbaar zijn in 2020, met 
mogelijk een uitloop in 2021. Het Rijk heeft bepaald dat de uitkering ingezet moet worden ten behoeve 
van verduurzaming van de particuliere woningvoorraad. Huurders kunnen dus helaas geen gebruik 
maken van de voucherregeling.  
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De Omgevingsdienst West-Holland heeft al haar deelnemers over deze regeling geïnformeerd en de 
coördinatie op zich genomen. Dat heeft geresulteerd in een gezamenlijke aanvraag voor de gemeenten 
Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. De 
gemeente Leiden fungeert hierin als penvoerder. Naast deze gemeenten en de Omgevingsdienst West-
Holland, participeren ook het regionaal energieloket (Duurzaam Bouwloket), de wijkambassadeurs, 
wijkinitiatieven en externe deskundigen in deze samenwerking. 
 
Op 17 december 2019 is een positieve beschikking als reactie op de aanvraag door de gemeente Leiden 
ontvangen. De aanvraag is geheel gehonoreerd. De beschikking bestaat uit een uitkering van in totaal € 
3.150.000,- voor de zeven gemeenten. Dit bedrag wordt in eerste instantie in zijn geheel uitgekeerd aan 
de gemeente Leiden als formeel aanvrager en penvoerder. De raad wordt voorgesteld de ‘Verordening 
Duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 2020’ vast te stellen. De kern hiervan is dat er een voucherregeling 
wordt opgezet waarbij vouchers van €70,- aan woningeigenaren worden verstrekt. De vouchers kunnen 
ingezet worden voor: 
 
1) kleine energiebesparende maatregelen en/of waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem 
en/of 
2) een energiebesparingstraject (dit loopt via een aanbesteding door de Omgevingsdienst). 
 
In navolging van de systematiek van uitvoering van de bestaande regeling voor subsidies en leningen, 
verloopt de voucherregeling middels een registratiesysteem. Registratie is nodig voor de 
verantwoording naar het Rijk toe. Na ontvangst wordt de voucher geregistreerd via de website van het 
regionale energieloket, het Duurzaam Bouwloket (met een doorleiding naar de Omgevingsdienst). Op 
die wijze raken woningeigenaren gelijk bekend met het energieloket Duurzaam Bouwloket, waar nog 
veel meer tips en adviezen verkregen kunnen worden. Na de uitvoering van de maatregel kan de 
voucher (op basis van een factuur) ook via deze website worden verzilverd. De kosten voor de 
uitvoering van de voucherregeling worden geheel gedekt vanuit de RRE-uitkering.  
 
Subsidieplafond vouchers 
In de ‘Verordening Duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 2020’ wordt een subsidieplafond bepaald voor 
het totaal aan vouchers. Voor Leiderdorp is dat een bedrag van € 200.200,- (gekoppeld aan de 
maximaal 2.860 vouchers).  
 
In de Verordening is bepaald dat vanaf 1 oktober 2020 het dan resterende totale budget ter beschikking 
staat van  de gemeenten gezamenlijk om het gezamenlijke doel, inwisseling van minimaal 24.000 
vouchers, te halen.  Dit wil zeggen dat de schotten tussen de budgetten voor vouchers per gemeente 
weggehaald worden zodat in de laatste maanden van het jaar gemeenten waar de regeling goed loopt 
optimaal kunnen profiteren van het beschikbare budget.  
 
3 Beoogd effect 

Het reduceren van de CO2 uitstoot conform de ambitie van de duurzaamheidsagenda Leiderdorp 2017-
2025.   
 
Doelstelling 
In de subsidieaanvraag hebben de zeven deelnemende gemeenten een concreet doel gesteld om van 
de ruim 65.000 (CBS 2018) koopwoningen, ruim de helft, oftewel 35.000 eigenaren van koopwoningen 
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worden bereikt met de campagne. Hiervan zal, naar verwachting, bij 24.000 woningen daadwerkelijk 
een maatregel getroffen worden. In onderstaand tabel is het verwachte bereik weergegeven per 
gemeente. De uitkering van het Rijk is gebaseerd op deze doelstelling. Wij verwachten dat er in 
Leiderdorp  4.170 woningeigenaren worden bereikt met een communicatiecampagne. Verder is de 
verwachting voor Leiderdorp dat ca. 2.859 woningeigenaren gebruik zullen maken van de 
voucherregeling en daadwerkelijk overgaan tot het nemen van kleine energiebesparende maatregelen.  
 
Tabel 1: Koopwoningen (CBS 2018) per gemeente en het te verwachte bereik.  

Gemeente Koopwoningen  
(CBS 2018) 
 
{Aantal woningen] 

Te verwachte bereik 
(53%) via regionale 
en gemeentelijk 
communicatie- 
campagne          
[Aantal woningen] 

Te verwachte bereik 
(37%) getroffen 
maatregelen  
 
[Aantal woningen] 

Kaag en Braassem  7.276 3.887 2.665 

Leiden 25.348 13.541 9.285 

Leiderdorp 7.806 4.170 2.859 

Nieuwkoop 8.077 4.315 2.959 

Oegstgeest 7.382 3.943 2.704 

Voorschoten 7.093 3.789 2.598 

Zoeterwoude 2.536 1.355    929 

    

Totaal 65.518 35.000 24.000 

 
 
4 Argumenten 

1.1 Het voorstel past in het ingezette beleid  
Met het voorstel worden woningeigenaren in staat gesteld om op de korte termijn kleine maatregelen 
te nemen t.a.v. verduurzaming van eigen woningen. 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  wel een vermindering van de CO2-uitstoot). 
 
1.2 Met de voucherregeling worden woningeigenaren gestimuleerd om hun woning te verduurzamen.  
Met de voucherregeling worden woningbezitters gestimuleerd om kleine energiebesparende 
maatregelen te nemen en daarmee de eerste stappen te nemen richting het verduurzamen van de 
woning.  
 
1.3 Het voorstel intensiveert de regionale samenwerking 
Met het voorstel wordt de samenwerking met de omliggende gemeenten versterkt en wordt 
samengewerkt in een regionale communicatiecampagne. 
 
5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Het niet uitvoeren van hetgeen voorgesteld wordt kan leiden tot het vertraagd of niet realiseren 
van doelstellingen uit de Duurzaamheidsagenda 2007-2025. 
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6 Communicatie 

De regionale RRE-aanpak voor de zeven gemeenten behelst dat alle gemeenten gebruik maken van een 
Strategie Driehoek Actiegerichte Communicatiecampagne (Strategie DAC). Deze driehoek bestaat een 
netwerk van wijkambassadeurs, gerichte communicatieacties en een intensieve samenwerking met het 
regionaal energieloket. Met behulp van o.a. de ambassadeurs en het regionale energieloket  worden 
allerlei activiteiten (lees: bijeenkomsten, campagnes, informatiemateriaal) opgezet om een zo groot 
mogelijke doelgroep te bereiken. Daarbij wordt bewustwording gecreëerd en aangezet tot actie om 
energie te besparen. Om dit planmatig aan te pakken wordt op dit moment een uitvoeringsprogramma 
opgesteld. 
 
7 Financiën 

De kosten van de voucherregeling worden volledig gefinancierd vanuit de RRE-uitkering. De gemeente 
Leiden heeft de middelen ontvangen en zal deze ter beschikking stellen voor uitvoering van de regeling. 
De Omgevingsdienst regelt 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 of 
het Duurzaam Bouwloket) en participerende gemeenten. Deze kosten worden gedekt uit de RRE-
uitkering.  
 
Elke gemeente apart ontvangt daarnaast een budget voor uitvoering van activiteiten die vallen onder 
de Strategie Driehoek Actiegerichte Communicatiecampagne, dus bijvoorbeeld om de voucherregeling 
onder de aandacht te brengen van bewoners en om publieksvriendelijke acties en campagnes op te 
zetten. De gemeente Leiderdorp ontvangt uit de verkregen uitkering van de RRE, €74.744,- van de 
gemeente Leiden. De RRE-uitkering dekt dus alle kosten. Wel dragen gemeenten bij in de vorm van 
inzet van capaciteit om uitvoering te geven aan de activiteiten. Dit past binnen de bestaande budgetten 
en huidige inzet voor energiebesparing en binnen bestaande formatie. Er hoeven dus door de raad 
geen additionele financiële middelen beschikbaar te worden gesteld. 
 
Uiteraard is er intensief overleg geweest met de Omgevingsdienst en de zeven gemeenten die de 
subsidie hebben ontvangen. Daarnaast zijn juristen en financieel adviseurs van Servicepunt 71 
betrokken om te adviseren over de financiële verantwoording van ODWH aan gemeenten en de 
eindverantwoording van ODWH aan het Rijk. 
 
8 Evaluatie 

De gemeente ontvangt van de ODWH periodiek rapportages over het bereik en het gebruik van de 

vouchers. De verantwoording voor de besteding van de specifieke uitkering verloopt op grond van 

artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet via de jaarrekening van de gemeente Leiden.  
 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlagen:  
1. RBS  
2." Verordening Duurzaamheidsvoucher Leiderdorp 2020" 
 
 


