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 2021 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 28 april 2021 

     

Onderwerp: Verordening RREW Leiderdorp 

2021-2022 

 Aan de raad.  

 

    

*Z0356195C8B* 
Beslispunten 

1.  De verordening ‘Regeling Reductie Energiegebruik Woningen Leiderdorp 2021-2022’ vast te 
stellen. 

 

1 SAMENVATTING  

De gemeenteraad wordt gevraagd om de verordening ‘Regeling Reductie Energiegebruik Woningen 
Leiderdorp 2021-2022’ vast te stellen. Deze regeling is een vervolg op de onlangs door uw raad 
verlengde RRE, een vergelijkbare voucherregeling voor woningeigenaren om energie te besparen en 
daarmee een verlaging van de CO₂-uitstoot te bewerkstelligen. Waar de RRE uitsluitend gericht is op 
woningeigenaren, is de primaire doelgroep van de RREW de huurder. Met een voucher ter waarde van 
75 euro kunnen inwoners eenvoudige energiebesparende maatregelen aanschaffen. Hierbij bestaat nu 
ook de mogelijkheid om dit via een speciale webshop te doen, waardoor men direct energiebesparende 
producten kan aankopen, zonder de kosten te hoeven voorschieten. Naast de voucherregeling zijn er 
middelen beschikbaar om de inwoners van Leiderdorp van algemene informatie omtrent 
energiebesparing te voorzien. 
 
2 Inleiding 

Op 5 januari 2021 heeft Leiderdorp als eerste gemeente uit de regio de positieve beschikking 
ontvangen van de aangevraagde eenmalige specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik 
Woningen (RREW). Daarmee is 360.000 euro beschikbaar gekomen om huishoudens in Leiderdorp, 
inclusief huurders, te stimuleren om energie te besparen. Hoewel de regeling ook voor 
woningeigenaren ingezet mag worden, streeft Leiderdorp naar een zo groot mogelijk bereik onder 
huurders, en wel minimaal 75% (50% was het gestelde minimum vanuit het Ministerie). Er is naast op 
declaratiebasis (cashbackregeling) nu ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een speciaal 
daarvoor opgezette webshop, zodat er geen kosten voorgeschoten hoeven te worden en dit 
uitzoekwerk scheelt t.a.v. welke maatregelen onder de regeling vallen. Daarnaast wordt er ook een 
samenwerking gezocht met in ieder geval Rijnhart Wonen als grootste woningcorporatie van 
Leiderdorp, om het bereik onder huurders te vergroten. 

 
De raad wordt in dit kader voorgesteld de ‘Verordening Regeling Reductie Energiegebruik Woningen 
Leiderdorp 2021-2022’ vast te stellen. Met deze regeling kunnen inwoners 75 euro besteden ten 
behoeve van energiebesparing in de woning. Concreet komt dit neer op de volgende mogelijkheden: 

 
1) eenvoudige energiebesparende maatregelen; 
2) energiezuinig (laten) inregelen verwarmings- of ventilatiesystemen, en/of; 
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3) een specifiek energieadvies. 
 
De focus ligt met name op de eenvoudige energiebesparende maatregelen (1), aangezien de grootste 
beoogde doelgroep huurders betreft. De overige opties (ingegeven vanuit het rijk) zijn desondanks wel 
meegenomen, omdat woningeigenaren ook betrokken mogen worden en dit daarnaast nog ruimte 
biedt voor nadere invulling hiervan. 
 
Onder voorbehoud van een voorspoedige verdere uitwerking, gaat het RREW-traject in Leiderdorp in 
principe vanaf de zomer van 2021 officieel van start. Minimaal 75% van het RREW-budget is 
beschikbaar voor de inwoners; maximaal 15% mag besteed worden aan het (laten) geven van algemeen 
advies. Mocht er gaande het traject blijken dat er meer behoefte is aan vouchers dan nu beoogd, kan 
(na goedkeuring van subsidieverstrekker RVO) een deel van het budget voor algemeen advies worden 
ingezet om meer vouchers voor inwoners te genereren. Voor de uitvoering van dit traject (lees: 
backoffice inclusief financiële afwikkeling en monitoring/administratie t.b.v. de verantwoording) is 10% 
beschikbaar. Dit wordt wederom uitbesteed aan een derde partij. Deze partij moet in staat zijn om dit 
op kwalitatieve en betrouwbare wijze op relatief korte termijn op te tuigen. Bij het huidige RRE-traject 
wordt dit verzorgd door de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor het RREW-traject kwam het 
gemeentelijk energieloket Duurzaam Bouwloket (DBL) als interessante partner naar voren. 

 
3 Beoogd effect 

In de RREW-aanvraag heeft gemeente Leiderdorp zichzelf tot doel gesteld om 3.600 inwoners te 
bereiken, waarvan in principe minimaal 75% huurder is en de rest woningeigenaar.  

 
Deze regeling moet bijdragen aan de ambitie van de Duurzaamheidsagenda Leiderdorp 2017-2025 om 
in 2050 CO₂-neutraal te zijn. Concrete doelstellingen hierbij zijn om 1,5% energie per jaar te besparen 
en de CO₂-uitstoot te reduceren met 30% in 2025 t.o.v. 2013. 

 
4 Argumenten 

1.1 Het voorstel past in het ingezette beleid.  
Met het voorstel worden inwoners in staat gesteld om op relatief korte termijn eenvoudige 
energiebesparende maatregelen te nemen voor hun woning. Deze 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 deze voucherregeling worden nu ook huurders (financieel) tegemoet gekomen/gestimuleerd 
om hun woning te verduurzamen.  
Met de voucherregeling worden inwoners gestimuleerd om kleine energiebesparende maatregelen te 
nemen en daarmee de eerste of verdere stappen te nemen richting het verduurzamen van de woning. 
Hoewel de regeling ook voor woningeigenaren (voor maximaal 50%) ingezet mag worden, streeft 
gemeente Leiderdorp naar een zo groot mogelijk bereik onder huurders, namelijk minimaal 75 procent. 
Voor de RRE-regeling die nu nog van kracht is, zijn huurders namelijk uitgesloten. Daarbij werkt de 
aanvullende webshop-mogelijkheid om producten aan te schaffen drempelverlagend, omdat men dan 
geen kosten hoeft voor te schieten en dit uitzoekwerk scheelt t.a.v. welke maatregelen onder de 
regeling vallen. 
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5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Het niet uitvoeren van hetgeen voorgesteld wordt, kan leiden tot het vertraagd of niet realiseren 
van doelstellingen uit de Duurzaamheidsagenda 2017-2025. 
1.2 Vanwege nog heersende onduidelijkheid vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 
over de precieze kaders ten aanzien van in aanmerking komende maatregelen naast de huidig 
opgenomen maatregelen in bijlage 1, tabel 2 van de Verordening kan - indien dit uitsluitsel alsnog 
wordt gegeven - deze lijst hier mogelijk nog op worden aangepast vanuit de Collegebevoegdheid. 
 
6 Communicatie 

Anticiperend op vaststelling van de verordening door de raad op 7 juni 2021 wordt alvast gekeken hoe 
invulling gegeven kan worden aan de regeling. Dit betreft voor de korte termijn o.a. het concretiseren 
van de samenwerking met woningcorporatie Rijnhart Wonen i.s.m. met gemeente Zoeterwoude en de 
(kick-off) campagne rond begin deze zomer. Middels een (dynamische) communicatiekalender worden 
de promotie- en aanhaakactiviteiten voor de resterende RREW-termijn nader ingevuld, waarbij de 
lessen uit het voorgaande RRE-traject en regionale uitwisseling worden meegenomen. Het dashboard 
van het DBL wordt als graadmeter gebruikt om indien nodig bij te sturen/te intensiveren. 

 
7 Financiën 

De kosten van de regeling worden volledig gefinancierd vanuit de RREW-uitkering. Gemeente 
Leiderdorp heeft de middelen ontvangen en zal deze ter beschikking stellen voor uitvoering van de 
regeling. Het voornemen is dat het Duurzaam Bouwloket (DBL) de financiële afwikkeling regelt van de 
voucher en de verantwoording daarover. Het DBL werkt voor het beheer van de gelden met een 
speciaal daartoe geopende zakelijke beheerrekening. Deze uitvoeringskosten worden gedekt uit het 
RREW-budget. Wel draagt de gemeente 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 door de raad dus geen additionele financiële middelen 
beschikbaar te worden gesteld. 

 
Tot slot zijn juristen en financieel adviseurs van Servicepunt71 betrokken om te adviseren over de 
financiële verantwoording van DBL aan de gemeente en de eindverantwoording aan het Rijk. 

 
8 Evaluatie 

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 Leiderdorp. 

 

 

 

 

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 ‘Regeling Reductie Energiegebruik Woningen Leiderdorp 2021-2022’ 


