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Onderwerp:  Uitvoering Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Met deze brief informeren wij u over het verloop van de uitvoering van de Regeling Reductie 

Energiegebruik in de gemeente Midden-Groningen.  

 

Aanleiding en context 

In december 2019 heeft Gemeente Midden-Groningen €101.160,- beschikt gekregen van het Rijk 

voor de uitvoering van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). 

 

Praktische kaders RRE 

Het doel van de RRE is het verminderen van CO₂-uitstoot door huiseigenaren te helpen energie te 

besparen. De deadline voor uitvoering van activiteiten binnen de RRE is gesteld op 31 maart 2021. 

Voor deze datum dient de gemeente minimaal 1124 woningeigenaren ‘achter de voordeur’ bereikt 

te hebben met advies over energiebesparing in huis, of met een aanbod van kleine maatregelen 

zoals radiatorfolie, tochtstrips, of ledlampen. 

 

Hoe past de RRE binnen de doelstellingen van de gemeente? 

De gemeente heeft als doel een energiebesparing van 1,5% per jaar. Tevens zet zij erop in dat het 

aardgasverbruik in woningen in 2030 met 55% is afgenomen. De gemeente wil ook, met het oog op 

betaalbaarheid, bewoners hierin stimuleren en ondersteunen. De RRE draagt hieraan bij.  

 

Het oorspronkelijke plan 

De focus voor de RRE heeft binnen de gemeente vanaf het begin gelegen op huishoudens met een 

kleinere portemonnee en een (relatief) hoge energierekening. Doel is om hen op weg te helpen met 

energiebesparing en daarmee ook kostenbesparing.  
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Hiervoor wilden we aan de slag met energiecoaches, die op afspraak bij bewoners thuis op bezoek 

komen en advies konden geven over welke kleine en grote aanpassingen er in het huis gemaakt 

kunnen worden om energie te besparen. Aan een deel van de huishoudens zouden bij het advies 

passende maatregelen beschikbaar worden gesteld. In pre-covid tijden was dit bij uitstek een goed 

plan om laagdrempelig met mensen een eerste gesprek aan te gaan over energie.  

 

De impact van het Coronavirus op de uitvoering 

Tijdens de voorbereidingen echter, kwam COVID-19 op in Nederland, en daarmee werden er 

maatregelen getroffen om de pandemie te bedwingen. In overleg, op basis van overwegingen van 

veiligheid en welzijn van bewoners en werknemers, hebben we besloten om het plan met de 

energiecoaches los te laten en te kijken naar alternatieven. Gemeente Midden-Groningen is zeker 

niet de enige gemeente die moeilijkheden ervaart in de uitvoering van de RRE. Zo heeft het Rijk 

aangegeven dat gezondheid voorop staat en de oorspronkelijke plannen gewijzigd mogen worden, 

mits ze binnen de kaders van de regeling blijven.  

 

Alternatieve activiteiten: warmtescans met isolatie advies en webinars 

Om toch huishoudens te helpen met energiebesparing, bieden we in de loop van deze winter aan 

1200 woningeigenaren een warmtefoto van hun huis aan, met daarbij een adviesrapport over 

energiebesparing. De geselecteerde deelnemers ontvangen vooraf aan de actie een brief met de 

aankondiging en de mogelijkheid om niet aan de actie deel te nemen.  

 

Als opvolging van de warmtefoto’s organiseren we een tweetal webinars met uitleg over de foto’s 

en de bijbehorende adviezen, en praktische tips over energiebesparing. Daarnaast zullen we met 

het resterende budget alsnog een deel van de oorspronkelijke voorziene losse maatregelen 

bekostigen en beschikbaar stellen.  

 

Adressenselectie en de relatie met andere gemeentelijke projecten  

Bij de selectie van de adressen is gekeken naar oudere woningen, met (relatief) hoge verbruiken en 

bewoners met lage inkomens. De actie concentreert zich zo rond vier clusters:  

- Gorecht-Noord, waar de pilot aardgasvrije wijk loopt;  

- Noordbroek, in een van de gebieden van de versterkingsopgaaf; 

- Muntendam, gelinkt aan de gebiedsgerichte aanpak verduurzaming;  

- Een selectie adressen met hoge energieverbruiken en lage inkomens in Kiel-Windeweer. 

Een bijkomend voordeel van de alternatieve aanpak is dat de gescande wijken inzicht bieden in de 

meest kansrijke isolatiemogelijkheden per wijk. Dit is zinvolle input voor de Transitievisie Warmte 

die komend jaar opgesteld zal worden.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
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Burgemeester Gemeentesecretaris 
 


