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Aanleiding 
Met de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) zetten gemeenten projecten op om huiseigenaren te 
stimuleren tot het nemen van kleine energiebesparende maatregelen in huis. De gemeente 
Roosendaal heeft eind 2019 een aanvraag RRE ingediend en € 1.082.948 uitkering toegekend 
gekregen.  
De gemeente rolt in 2020 en eerste kwartaal 2021 diverse acties uit.  

- Advies per brief aan alle grondgebonden koopwoningen over grote en kleine 
bespaarmaatregelen 

- Promotie en uitgifte van vouchers a 70 euro voor aanschaf van kleinschalige 
bespaarmaatregelen 

- Advies en tips aan bezoekers van informatieavonden over kleinschalige bespaarmaatregelen 
- Advies aan huis over kleinschalige maatregelen 
- Faciliteren van installatiebedrijven in het aanbieden van 'Waterzijdig inregelen van CV-

systemen' 
- Uitvoering van een grootschalige advies- en inkoopactie zon en isolatie 

 
In het bestuursakkoord 2018-2022 “Roosendaal duurzaam, sterk, aantrekkelijk” is duurzaamheid een 
van de pijlers. De overkoepelende ambitie is een CO2-neutraal Roosendaal in 2050: in 2030 zijn we 
halverwege. Het bestuursakkoord is onder meer vertaald in de agenda Roosendaal Futureproof, die 
we samen met inwoners en bedrijven hebben opgesteld, in een Zonnevisie, en in het opnemen van 
een duurzaamheidsparagraaf in verschillende projecten. 
 
Beoogd effect 
Door huiseigenaren te stimuleren tot het nemen van kleine energiebesparende maatregelen in huis, 
CO2 besparing te realiseren. Deze energiebesparende maatregelen kan de gemeente Roosendaal 
een CO2  besparing van 2.360.000 kg opleveren. 
 
Argumenten 
1.1. De acties stimuleren  huiseigenaren om te investeren in het verduurzamen van hun woning.  
De meeste woningeigenaren beginnen met het nemen van kleine stappen in het verduurzamen van 
hun woning. Bijvoorbeeld het aanbrengen van radiatorfolie, waterbesparende douchekop, aanschaf 
van LED lampen. Maar ook het isoleren van de  spouw, de vloer en het dak of het plaatsen van 
zonnepanelen. En door de verstrekking van vouchers en het organiseren van informatiebijeenkomsten 
over aanschaf zonnepanelen en isolatiemaatregelen. Met gerichte acties brengt de gemeente het nut 
en de noodzaak van het verduurzamen van de woning onder de aandacht bij de huiseigenaren.  
 
1.2. Op grond van de financiële verordening stelt de raad kredieten beschikbaar groter dan  

€ 250.000,-  
Aangezien de ontvangen uitkering RRE € 1.082.948 bedraagt, dient de raad hiervoor een krediet 
beschikbaar te stellen.  
Een voorwaarde van uitkering is dat het geld besteed wordt aan activiteiten die bijdragen aan CO2-
reductie van het energiegebruik van particulieren woningen. 
 
Kanttekeningen 
1.1 een beperkt aantal huiseigenaren neemt daadwerkelijk maatregelen   
De partijen waar de gemeente mee samenwerkt om deze regeling onder de aandacht te brengen, 
hebben veel ervaring op dit vlak.   
 
Niet iedere eigenaar heeft op hetzelfde tijdstip de middelen om te investeren in energiebesparing. 
Herhaling van diverse acties vergoot de kans dat woningeigenaren op dat moment de tijd en middelen 
heeft en overgaat tot het nemen van energiebesparend maatregelen.  
 
Voor het nemen van kleine maatregelen (radiatorfolie, waterbesparing) is een voucher beschikbaar en 
kost het de woningeigenaar geen of nagenoeg geen geld. 
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Financiën 
Op basis van het toegekende subsidiebedrag van € 1.082.948 is een globaal bestedingsplan 
opgesteld.  
De subsidie wordt volledig als dekking ingezet. 
 
Communicatie 
Na besluitvorming zal een persbericht uitgaan dat de gemeente Roosendaal subsidie beschikbaar 
heeft voor het verduurzamen van de particuliere woningen. 
Communicatie is een belangrijk onderdeel van alle acties. Een communicatiedraaiboek maakt 
onderdeel uit van de acties. Bewoners ontvangen informatie via verschillende kanalen, per brief, via 
de krant, facebook.   
 
De externe partij die de diverse acties uit gaat voeren, heeft een online actiepagina waarop de CO2 
besparing van de diverse acties ‘live’ te zien zal zijn.  
Deze CO2 besparing zal eveneens verwerkt worden in de duurzaamheidsmonitor. 
 
 
Vervolg 
Rond de zomer van 2020 start de gemeente met de uitrol van projecten om huiseigenaren te 
stimuleren tot het nemen kleine energiebesparende maatregelen in huis. 
 
Bijlagen 

- Begrotingswijziging 
 
 
Beslispunten raad:  

1. Krediet van € 1.082.948 beschikbaar stellen en te dekken uit de ontvangen subsidie RRE  
2. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen 


