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Onderwerp: Nadere regels en uitvoering subsidie voor huiseigenaren vanuit plan van aanpak 'energiebesparende 

maatregelen' 

 
 
Geachte leden van de raad, 
 
 
Met deze brief informeren wij u over de subsidie voor huiseigenaren die voortvloeit uit het plan van 
aanpak energiebesparende maatregelen dat op 22 november 2022 door het college is vastgesteld en 
waarover u op 11 januari jl. bent geïnformeerd. 
  
Voor deze projectsubsidie voor particuliere eigenaren om hun woning te verduurzamen zijn 
vastgesteld: 

1. De nadere regels voor de subsidie;  
2. Het subsidieplafond;  
3. Het mandaatbesluit voor uitvoering van de subsidieregeling door gemeente Oldambt als 

penvoerder en kassier van het gemeentelijk samenwerkingsverband RWLP.  
  
Nadere regels subsidie 
De nadere regels zijn gericht op het zo snel mogelijk verlichten van de energielasten van onze 
inwoners. De subsidieregeling dient om een specifieke doelgroep particuliere huiseigenaren te 
stimuleren energiebesparende maatregelen aan hun woning te laten nemen, zodat hun 
energieverbruik en kosten worden verlaagd. 
  
Subsidieplafond 
Het subsidieplafond energiebesparende maatregelen woningen van eigenaar-bewoners bedraagt 
€350.000 voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024.  
Het gaat om een subsidiebedrag van maximaal € 1750 per woning. 
Dit wordt gedekt uit de middelen zoals beschreven in het plan van aanpak energiebesparende 
maatregelen.  
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Mandaatbesluit 
Het mandaatbesluit komt voort uit de samenwerking voor deze activiteit met de gemeenten binnen 
het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan. De uitvoering van de subsidieregeling voor meerdere 
gemeenten wordt zo bij één ambtelijke organisatie belegd.  
  
Bijlagen: 

1. Nadere regels energiebesparende maatregelen woningen van eigenaar-bewoners gemeente 
Midden-Groningen 2023Subsidieplafond energiebesparende maatregelen woningen van 
eigenaar-bewoners gemeente Midden-Groningen 2023 

2. Subsidieplafond energiebesparende maatregelen woningen van eigenaar-bewoners 
gemeente Midden-Groningen 2023 

3. Mandaatbesluit uitvoering nadere regels 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
 
 
 
 
A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 
Burgemeester Gemeentesecretaris 

 
 
 


